Wijzigingsformulier
Delta Lloyd Bank

Invulinstructie							
Let op: U hoeft alleen de onderdelen in te vullen en te printen waar iets
wijzigt. Vergeet niet het formulier te ondertekenen.
Uw rekeningnummer
Adreswijziging
U kunt uw (e-mail)adres en/of telefoonnummer online wijzigen. Ga naar Delta Lloyd E-bankieren, log in en vul bij
het onderdeel ‘Contactgegevens’ uw nieuwe (e-mail)adres en/of telefoonnummer in.
Let op: Hebt u een rekening met twee rekeninghouders? En verhuist de andere rekeninghouder ook? Dan moet deze andere rekeninghouder zelf
inloggen en het adres aanpassen.

Hebt u een hypotheekrekening? Dan kunt u uw adres niet online wijzigen. Gebruik in dat geval dit wijzigingsformulier.
Vul hieronder uw adres in
Straatnaam en huisnummer
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer (bij voorkeur mobiel)
Ingangsdatum
Deze adreswijziging geldt voor				
									
									

 Eerste rekeninghouder
 Tweede rekeninghouder
 Beide rekeninghouders

Wijziging postadres
Naast uw woonadres kunt u eventueel een afwijkend adres opgeven waarop u post wilt ontvangen.
Straatnaam en huisnummer
Postcode en woonplaats
Ingangsdatum
Deze adreswijziging geldt voor				
									
									

 Eerste rekeninghouder
 Tweede rekeninghouder
 Beide rekeninghouders

Ondertekening
Plaats

				

Handtekening (eerste) rekeninghouder

Datum
							

Handtekening tweede rekeninghouder

									

Let op: Staat uw rekening op twee namen? Zet dan allebei uw handtekening.
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 m deze wijziging voor u te kunnen verwerken, hebben wij de gegevens van uw legitimatiebewijs nodig. Stuur daarom een kopie van uw legitimatiebewijs mee
O
als u dit formulier naar ons terugstuurt. Kopieer bij een legitimatiebewijs in pasvorm de voor- en de achterkant. Hebt u in het verleden al een kopie ingestuurd?
Dan hoeft u dat niet nog een keer te doen.

Hebt u het formulier ondertekend? 	Scan het formulier dan in en stuur het naar service@deltalloyd.nl.
Zet in het onderwerp van uw e-mail ‘Verwerking en beheer Delta Lloyd Bank’.
									
Of stuur het formulier naar:				
									
Delta Lloyd Bank, Postbus 40008, 6803 GD Arnhem.
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Wijzigingsformulier
spaar- en beleggingsrekening

Uw rekeningnummer
Wijziging tweede rekeninghouder
Wilt u een tweede rekeninghouder toevoegen, wijzigen of verwijderen? Vul dat dan hieronder in.
Let op: Hebt u een lijfrenterekening of gouden handdrukrekening? Dan kunt u geen tweede rekeninghouder toevoegen.

Soort wijziging					
							
							

 Toevoegen tweede rekeninghouder
 Wijzigen tweede rekeninghouder
 Verwijderen tweede rekeninghouder

Gegevens (nieuwe) tweede rekeninghouder
Voorletters en achternaam
									

(en geboortenaam/geslachtsnaam als die anders is dan uw achternaam)

Voornamen
Geboortedatum
Geboorteplaats
Geboorteland
Nationaliteit
Burgerservicenummer (BSN)
Telefoonnummer (bij voorkeur mobiel)
E-mailadres
Let op: Wijzigt de tweede rekeninghouder of voegt u een rekeninghouder toe? Stuur dan het volgende mee:
1	Een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de nieuwe rekeninghouder. Hebt u een legitimatiebewijs in pasvorm? Kopieer dan de voor- en achterkant.
2	Een kopie rekeningafschrift van de nieuwe vaste tegenrekening (zie volgende pagina). Dat mag ook een geprint digitaal rekeningafschrift of een schermprint
van internetbankieren zijn, zolang het rekeningnummer en de tenaamstelling van de rekening er maar op te zien zijn.
3	Een door de nieuwe rekeninghouder ingevuld en ondertekend formulier ‘Bepalen fiscaal inwonerschap’.

Ondertekening
Door ondertekening geeft de tweede rekeninghouder aan akkoord te zijn met alle voorwaarden.
Plaats 					
Handtekening (eerste)
rekeninghouder							
Datum					
							
Handtekening tweede
rekeninghouder (oud)
							
Handtekening tweede
rekeninghouder (nieuw)
									

Let op: Beide rekeninghouders moeten hun handtekening zetten. Wijzigt de tweede rekeninghouder? Dan moet de oude en de nieuwe rekeninghouder het formulier ondertekenen.

									Om deze wijziging voor u te kunnen verwerken, hebben wij de gegevens van uw legitimatiebewijs
nodig. Stuur daarom een kopie van uw legitimatiebewijs mee als u dit formulier naar ons
terugstuurt. Kopieer bij een legitimatiebewijs in pasvorm de voor- en de achterkant. Hebt u in het
verleden al een kopie ingestuurd? Dan hoeft u dat niet nog een keer te doen.

Hebt u het formulier ondertekend? 	Scan het formulier dan in en stuur het naar service@deltalloyd.nl.
Zet in het onderwerp van uw e-mail ‘Verwerking en beheer Delta Lloyd Bank’.
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Of stuur het formulier naar:
Delta Lloyd Bank, Postbus 40008, 6803 GD Arnhem.
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Wijzigingsformulier
spaar- en beleggingsrekening

Uw rekeningnummer
Wijziging vaste tegenrekening
Spaart of belegt u automatisch (via incasso)? Gebruik dan niet dit formulier, maar het formulier ‘Automatisch sparen en
beleggen (incasso)’ om uw vaste tegenrekening te wijzigen.
Rekeningnummer/IBAN (oud)
									
Rekeningnummer/IBAN (nieuw)

moet worden:

Op naam van
Woonplaats
Let op: Uw vaste tegenrekening moet op dezelfde naam/namen staan als uw rekening bij Delta Lloyd Bank. Stuur daarom een kopie rekeningafschrift van uw
nieuwe vaste tegenrekening mee. Dat mag ook een geprint digitaal afschrift of een schermprint van internetbankieren zijn. Als het rekeningnummer en de
tenaamstelling er maar op staan. Staat uw rekening bij Delta Lloyd Bank op één naam? Dan moet uw tegenrekening ook op één naam staan.

Beëindiging rekening
Wilt u uw rekening beëindigen? Vul dan hieronder het rekeningnummer in. En de reden waarom.
Let op: Wilt u uw Lijfrente Groeirekening, Lijfrente Spaarrekening, Gouden Handdruk Groeirekening, Gouden Handdruk Spaarrekening of Gouden Handdruk
Oogstrekening opzeggen? Lees dan eerst de productvoorwaarden goed door zodat u weet wat de gevolgen zijn. Wilt u meer informatie? Stuur ons dan een
bericht via het contactformulier.

Rekeningnummer
Reden

Wij maken het geld over naar uw vaste tegenrekening
Wij maken het saldo van de rekening en de opgebouwde rente over naar uw vaste tegenrekening.
Hebt u beleggingen?
Dan verkopen wij die. De opbrengst van de verkoop maken wij samen met het saldo en de opgebouwde rente over naar uw
vaste tegenrekening.
Hebt u een deposito?
Dan beëindigen wij die. U betaalt daarvoor kosten en mogelijk een boete. Lees daarom eerst de voorwaarden
goed door voordat u besluit uw rekening op te zeggen.

BLAD
3/4

Wijzigingsformulier Delta Lloyd Bank

wis

opslaan

print

Wijzigingsformulier
spaar- en beleggingsrekening

Ondertekening
Plaats

				

Handtekening (eerste) rekeninghouder

Datum
							

Handtekening tweede rekeninghouder

									

Let op: Staat uw rekening op twee namen? Zet dan allebei uw handtekening.

									Om deze wijziging voor u te kunnen verwerken, hebben wij de gegevens van uw legitimatiebewijs
nodig. Stuur daarom een kopie van uw legitimatiebewijs mee als u dit formulier naar ons
terugstuurt. Kopieer bij een legitimatiebewijs in pasvorm de voor- en de achterkant. Hebt u in het
verleden al een kopie ingestuurd? Dan hoeft u dat niet nog een keer te doen.

Hebt u het formulier ondertekend? 	Scan het formulier dan in en stuur het naar service@deltalloyd.nl.
Zet in het onderwerp van uw e-mail ‘Verwerking en beheer Delta Lloyd Bank’.
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Of stuur het formulier naar:
Delta Lloyd Bank, Postbus 40008, 6803 GD Arnhem.
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