Toelichting

OPENINGSFORMULIER
Rente Rekening

Delta Lloyd Bank
ONDERDEEL

Retail Banking

1E REKENINGHOUDER
Relatienummer*
Rente Rekening

(niet door klant in te vullen)

Voorletter(s) en achternaam

man

vrouw

Straatnaam en huisnummer*
Postcode en plaatsnaam
Geb. datum*

Land van ingezetenschap*
Telefoon

Privé:

Zakelijk:

Burgerservicenummer*
E-mailadres*
Ik wil van Delta Lloyd aanbiedingen ontvangen
op mijn e-mailadres

ja

Type legitimatiebewijs*

NL paspoort
NL identiteitskaart
Vreemdelingendocument

Legitimatiebewijs*

Nummer:

Uitgifte

Plaats:

nee

NL rijbewijs

Datum:

NB Wilt u een En/Of-Rekening openen, vult u dan ook
de gegevens van de tweede rekeninghouder in
2E REKENINGHOUDER

Invullen bij ‘En/Of-Rekening’

Relatienummer*
Voorletter(s) en achternaam

man

vrouw

Straatnaam en huisnummer*
Postcode en plaatsnaam
Geb. datum*:

Land van ingezetenschap*
Telefoon

Privé:

Zakelijk:

Burgerservicenummer*
E-mailadres*
Ik wil van Delta Lloyd aanbiedingen ontvangen
op mijn e-mailadres

ja

Type legitimatiebewijs*

NL paspoort
NL identiteitskaart
Vreemdelingendocument

Legitimatiebewijs

Nummer:

Uitgifte

Plaats:

nee
NL rijbewijs

Datum:

* Zie toelichting op blz. 3
C 01.2.07-1108

WIS

BLAD

1/3

OPSLAAN

PRINT

VOLGENDE

TEGENREKENING(EN)*

Zie de toelichting op blz 3

Eerste vaste tegenrekening

Tegenrekening voor Wettelijke Identificatie

Rekeningnummer

Banknr.:

Gironr.:

Ten name van
Plaatsnaam
Tweede vaste tegenrekening

Tegenrekening voor Wettelijke Identificatie

Rekeningnummer

Banknr.:

Gironr.:

Ten name van
Plaatsnaam
Privacy
Delta Lloyd Bank (onderdeel van het Delta Lloyd concern)
zal uw persoonsgegevens zorgvuldig behandelen conform
de Wet bescherming persoonsgegevens en de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen
(de ‘Code’). Door het aangaan van de Overeenkomst geeft
u Delta Lloyd Bank bij voorbaat toestemming uw persoonsgegevens te verwerken. De verwerking van uw
persoonsgegevens zal in het kader van een efficiënte en
effectieve bedrijfsvoering plaatsvinden voor het uitvoeren van (gerichte) marketingactiviteiten teneinde een
relatie tot stand te brengen en/of in stand te houden dan
wel uit te breiden, waarvoor tevens persoonsgegevens
kunnen worden overgedragen aan vennootschappen
binnen het Delta Lloyd concern. De Code ligt ter inzage
op het kantoor van Delta Lloyd Bank.

PLAATS

DATUM

Verklaring
De ondergetekende(n) verklaart/verklaren alle gegevens
naar waarheid te hebben ingevuld en akkoord te zijn met
en kennis te hebben genomen van:
– de Algemene Bankvoorwaarden van Delta Lloyd
Bank NV;
– de Algemene Voorwaarden Electronische Diensten
van Delta Lloyd Bank NV;
– het Reglement Rente Rekening;
– het Fonds- en Tarievenoverzicht;
– verklaart ermee akkoord te gaan dat de bemiddelaar
door wie de rekening is aangemeld via Delta Lloyd
Bank toegang heeft tot relevante (persoons)gegevens.

HANDTEKENING 1E REKENINGHOUDER

HANDTEKENING OUDERS/VOOGD
ALS DE REKENINGHOUDER MINDERJARIG IS*

HANDTEKENING 2E REKENINGHOUDER

Let op: voor het openen van uw rekening, dient u een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de rekeninghouder(s)
met dit formulier mee te sturen. Vergeet bij legitimatie met het nieuwe rijbewijs (kaart, vanaf oktober 2006) niet om ook
de achterzijde te kopiëren. U kunt dit formulier samen met uw kopie legitimatie opsturen naar:
Delta Lloyd Bank, Antwoordnummer 3350, 6800 ZG Arnhem.
IN TE VULLEN DOOR DE VERZEKERINGSADVISEUR
Naam assurantiekantoor

De Graaf & Beuken Adviesgroep

Contactpersoon

H. van Sambeek

Postadres

Havenstraat 61

Postcode en plaatsnaam

1211 KH Hilversum

Telefoon

035-6211879

Rekening-courantnummer Leven

DL Bank RC-nummer: 1128528 / 036264

man

vrouw

Fax: 035-6239340

IN TE VULLEN DOOR DE BANK
Werkgever/contractnummer
TP-nummer
Bedrijfsonderdeel Delta Lloyd
WIS

BLAD

2/3

C 01.2.07

OPENINGSFORMULIER RENTE REKENING

OPSLAAN

PRINT

VOLGENDE

TOELICHTING
Rente Rekening

Relatienummer
Alleen in te vullen wanneer u al over een Relatienummer
beschikt.
Straatnaam en huisnummer
Het is verplicht het woon c.q. vestigingsadres te vermelden, daarnaast kan eventueel een afwijkend postadres
worden opgegeven.
Geboortedatum
Minderjarigen zijn personen die de leeftijd van 18 jaar
nog niet hebben bereikt, ongehuwd zijn, niet gehuwd zijn
geweest en geen geregistreerd partnerschap hebben
(gehad). Voor een rekening op naam van een wettelijk
minderjarige dient het openingsformulier door één of
beide ouders te worden ondertekend (behalve als zij niet
de ouderlijke macht uitoefenen) of, als er een voogd is,
door de voogd. De ouder(s) en/of voogd dienen een kopie
van een geldig legitimatiebewijs inclusief de
handtekening, mee te sturen.
Land van ingezetenschap
Als u Nederlands ingezetene bent hoeft u deze vraag niet
te beantwoorden. Als Nederlands ingezetenen worden
beschouwd personen die hun woonplaats in Nederland
hebben en in het bevolkingsregister zijn opgenomen.
Indien men in het buitenland woonachtig is wordt men
doorgaans niet als Nederlands ingezetene beschouwd.
Burgerservicenummer
Delta Lloyd Bank is wettelijk verplicht uw burgerservicenummer vast te leggen. Dit burgerservicenummer wordt
o.a. gebruikt bij het verstrekken van (saldo)gegevens aan
de belastingdienst.
E-mailadres
Dit e-mailadres wordt gebruikt voor de verzending van
uw gebruikersnaam. Zonder e-mailadres wordt uw aanvraag niet in behandeling genomen.
Type legitimatiebewijs
Andere typen legitimatiebewijzen dan op het formulier
aangegeven zijn niet mogelijk. Een verblijfsdocument kan
slechts als legitimatie gelden als het document recht geeft
op verblijf in Nederland voor onbepaalde tijd.
Zakelijke rekening
De Delta Lloyd Rente Rekening kan niet op naam van een
bedrijf of instelling worden gesteld.

En/Of-Rekening
Indien de rekening twee rekeninghouders heeft, geldt dat
beide rekeninghouders, zowel gezamenlijk als ieder afzonderlijk, bevoegd zijn om over de rekening te beschikken. Door ondertekening van het formulier door beide
rekeninghouders geven zij elkaar, in het belang van de
langstlevende, over en weer een onherroepelijke volmacht
om over het saldo te blijven beschikken. Deze volmacht
eindigt niet bij overlijden van één der rekeninghouders.
Tegenrekening
U kunt maximaal 2 vaste tegenrekeningen bij een in
Nederland gevestigde bank opgeven. U kunt achter de
door u opgegeven tegenrekening(en) aangeven van welke
rekening wij de identificatie-incasso kunnen uitvoeren.
Bij het openen van een En/Of-Rekening dient de identiteit
van beide rekeninghouders te worden vastgesteld. Voor
iedere rekeninghouder afzonderlijk wordt daarom een
incasso uitgevoerd vanaf een tegenrekening waarop die
rekeninghouder de eerste of de enige rekeninghouder is.
Als u een En/Of-Rekening wilt openen dient u daarom
altijd 2 tegenrekeningen als incassorekening voor
identificatie aan te merken. Daarnaast dient u bij een
aanvraag van een En/Of-Rekening een origineel bankafschrift van de tegenrekening mee te sturen. Als u een
tegenrekening wilt openen op naam van een minderjarig
persoon (of personen) geeft u als Incassorekening voor
Wettelijke Identificatie, een rekening op die op naam
staat van de wettelijke vertegenwoordiger (ouder(s) of
voogd).
Wettelijke identificatie
Op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en
financieren van terrorisme (Wwft) zijn alle Nederlandse
banken verplicht de identiteit van hun cliënten vast te
stellen. Daarom incasseert Delta Lloyd Bank, direct na
opening, 1 euro van de door u opgegeven tegenrekening
en boekt dat bedrag op uw rekening bij Delta Lloyd Bank.
De gegevens van de incasso vergelijken we met uw
gegevens in ons bestand. Nadat op die manier uw
identiteit is vastgesteld, kunt u over de rekening
beschikken.
Rente
Over het saldo van de rekening wordt door Delta Lloyd
Bank rente vergoed. De hoogte van deze rente is variabel
en wordt door Delta Lloyd Bank aangepast aan de marktomstandigheden.

BLAD

3/3

C 01.2.07

OPENINGSFORMULIER RENTE REKENING

