
Wijzigingsformulier Contract - Internet
Gouden Handdruk Banksparen

   Welke wijziging wilt u opgeven?
Ik wil mijn bankspaarrekening opheffen → vul onderdeel 1, 2, 3 en 6 in
Ik wil het afrekennummer van mijn Gouden Handdruk Leefrekening wijzigen → vul onderdeel 1, 2, 4 en 6 in
Ik wil mijn beoogde einddatum wijzigen → vul onderdeel 1, 2, 5 en 6 in

 1. Product soort &  Rekening gegevens

 Gouden Handdruk Opbouwrekening (sparen/beleggen)  Gouden Handdruk Opbouwrekening met variabele rente

 Gouden Handdruk Opbouwrekening Rentevast  Gouden Handdruk Leefrekening

   Rekeningnummer …………………………………………

 2. Uw gegevens

 Voorletters  │ Tussenvoegsel  │ Achternaam ……… ……… ………………………………………………………………

 Straatnaam  │ Huisnummer ……………………………………………………………… ………………….

 Postcode  │ Woonplaats ………………… ………………………………………………………………

 Geboortedatum …… - …… - ………... (dd-mm-jjjj)

 3. Ik wil mijn bankspaarrekening opheffen

  Ik wil mijn bankspaarrekening opheffen. Het saldo van deze bankspaarrekening is EUR 0,00. Ik maak geen gebruik meer van deze 
rekening.

 4. Ik wil het afrekennummer van mijn Gouden Handdruk Leefrekening wijzigen

  Ik wil de netto-uitkering(en) van mijn Gouden Handdruk Leefrekening(en) laten storten op mijn betaalrekening.
 Let op: heeft u ook een uitkering uit een Leefrente? Dan storten we die uitkeringen ook op het nieuwe afrekennummer.
Nieuw afrekennummer (IBAN): ………………………………………………..

 5. Ik wil mijn beoogde einddatum wijzigen

  Ik wil mijn Gouden Handdruk Opbouwrekening opbouwen tot: …… - …… - ………... (dd-mm-jjjj)

 6. Ondertekening klant

 Datum  │ Plaats …… - …… - ………... (dd-mm-jjjj) ……………………………

 Handtekening ……………………………………………

 Wij verwerken uw opdracht binnen 3 werkdagen na ontvangst. Per brief informeren wij u over de status van uw wijziging.

We gebruiken de persoonlijke gegevens die u verstrekt om de door u gewenste wijziging uit te voeren.
Meer informatie over wat wij doen met uw persoonlijke gegevens kunt u vinden in onze privacy verklaring.
Zie https://www.abnamro.nl/nl/prive/abnamro/privacy/toelichting-privacy.html

 U stuurt dit formulier na ondertekening per post aan: 
 ABN AMRO Bank N.V, Afdeling Banksparen (AA3230), Postbus 283, 1000EA Amsterdam
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Met dit formulier kunt u contractwijzigingen opgeven voor uw Gouden Handdruk Opbouwrekening of Leefrekening.  
Heeft u vragen? Belt u dan met het Advies en Service Center op 0900-0024 (voor dit gesprek betaalt u de gebruikelijke 
gesprekskosten)                                    

Bij het openen van uw Gouden Handdruk Opbouwrekening heeft u opgegeven op welke leeftijd u een uitkering wilt aankopen.
U moet de uitkering aankopen in het jaar waarin u de AOW leeftijd bereikt. De eerste uitkering moet uiterlijk in december van 
dat jaar plaatsvinden.
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