
 
Geachte Relatie, 
 
Wenst u een interessante Argenta spaar-of bankrekening te openen? 
Bijgevoegd vindt u het formulier ten behoeve van de opening van een 
Argentarekening. Even invullen en klaar is kees! 
 
Handleiding 
U vult bijgevoegd officieel formulier van Argenta Spaarbank NV in, print het af en 
ondertekent het. Samen met een getekende kopie van uw legitimatiebewijs bezorgt 
u ons vervolgens per post beide documenten. 
Het is van groot belang dat u uw gegevens volledig en juist invult. Het vakje 
“voorbehouden aan de adviseur” vullen wij bij ontvangst zelf in, dus zorg ervoor dat 
u dit ook bijvoegt. 
 
Wat zijn de volgende stappen? 
Zodra wij uw volledig ingevuld formulier “Aanvraag rekening: Bevestiging identiteit  
en acceptatie voorwaarden” ontvangen hebben, en wij uw gegevens elektronisch 
hebben ingevoerd in de databank, ontvangt u van Argenta Spaarbank NV: 
1. via e-mail: uw internetrekeningnummer en uw wachtwoord 
2. via afzonderlijke postzending: uw TAN-lijst en uw abonnementsnummer 
3. via afzonderlijke postzending: uw overeenkomst Argenta Internetrekening. Deze 

overeenkomst tekent u en stuurt u onmiddellijk terug naar Argenta Spaarbank 
NV. 

4. alléén wanneer u een internetbankrekening met bankpas heeft aangevraagd: via 
afzonderlijke postzending bankpas en pincode. 

 
Vanaf wanneer kunt u geld storten op uw rekening? 
Zodra u via e-mail uw rekeningnummer hebt ontvangen kunt u reeds geld 
overmaken op uw rekening. De eerste storting doet u vanaf uw tegenrekening. 
 
Vanaf wanneer kunt u overschrijvingen doen?  
Wanneer u een eerste overboeking hebt gedaan vanuit uw tegenrekening naar uw 
Argenta Internetrekening en wanneer Argenta Spaarbank NV de getekende versie 
Bevestiging identiteit aanvraag rekening en acceptatie voorwaarden via ons 
ontvangen heeft. 
 
Samengevat: 
Bewaar dit blad zorgvuldig, bezorg ons onderstaand formulier zo snel mogelijk terug 
ter verwerking en doe snel een overboeking vanuit uw Tegenrekening. Vanaf dat 
moment kunt u met uw wachtwoord+abonnementsnummer+TAN-lijst veilig 
internetbankieren bij Argenta Spaarbank NV.  
 
Voor eventuele vragen kunt u uiteraard contact met ons opnemen. 
 
Veel succes! 
 
 
Uw adviseur 
 
Bijlage: Formulier aanvraag rekening (3 bladzijden) 
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FORMULIER AANVRAAG REKENING: BEVESTIGING IDENTITEIT  EN ACCEPTATIE 
VOORWAARDEN 
 
Met dit formulier kunt u ofwel een spaarrekening aanvragen ofwel een bankrekening. U kunt 
maar 1 rekening openen via uw adviseur, tweede en volgende rekeningen opent u zelf vanuit 
Internetbankieren door middel van uw inlogcode en wachtwoord die u bij de opening van uw 
eerste rekening krijgt. 
U vult onderstaande gegevens in, ondertekent het formulier en u bezorgt het aan uw 
adviseur tesamen met een kopie van uw legitimatiebewijs dat u ook ondertekent. 
 
Een rekening kan uitsluitend geopend worden door natuurlijke personen, ouder dan 18 jaar, 
die tevens hun woonplaats in Nederland hebben. De rekeninghouder dient steeds te 
beschikken over een Tegenrekening die geldig blijft zolang het internetabonnement bij de 
Bank geldt. De aanvraag tot opening geschiedt door volledige en juiste invulling van dit 
formulier. U moet een kopie van uw legitimatiebewijs ondertekenen en toevoegen. Vooraf 
dient u te lezen en akkoord te gaan met de reglementen Internetbankieren, Spaarrekening of 
Bankrekening en de algemene voorwaarden die u terugvindt op onze site of op 
www.argenta.nl.  
 
Indien u gebruik wenst te maken van de overstapservice, kunt u nadat u uw 
abonnementsnummer en wachtwoord hebt ontvangen, via Internetbankieren, 
Beheer/Overstapservice dit zelf aanvragen. 
 
Een storting van de tegenrekening is verplicht voor het openen van uw rekening. Zolang er 
geen storting vanuit de tegenrekening is gebeurd, kunt u niet debiteren. 
 
1. Rekeningsoort 

Ik/Wij wens(en) een Internetspaarrekening te openen.  
OF 

Ik/Wij wens(en) een Internetbankrekening te openen. 
 
Opgelet: U kunt maar 1 rekening aanvragen bij uw adviseur. Bijkomende rekeningen vraagt u 
zelf aan via internetbankieren. 
 
2. Gegevens 1e rekeninghouder   
Naam:              
Voorletter(s):      
Tussenvoegsel:          
Geslacht: M  V    
Geboortedatum:              
Adres:       
Huisnummer:           
Postcode:      
Woonplaats:            
Telefoonnummer:      
E-mailadres:          
Sofi-nummer:      
Nederlands identiteitsbewijs /rijbewijs/ paspoort 
   Nummer:      
   Geldig tot :           
   Nationaliteit:      
Woonachtig in Nederland : J  N     
Tegenrekening:      
Tenaamstelling tegenrekening:      
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3. Gegevens 2e rekeninghouder (bij en/ofrekening) 
Naam:      
Voorletter(s):       
Tussenvoegsel:      
Geslacht: M  V  
Geboortedatum:      
Adres:         
Huisnummer:      
Postcode:         
Woonplaats:      
Telefoonnummer:        
E-mailadres:      
Sofi-nummer:       
Nederlands identiteitsbewijs/rijbewijs/ paspoort 
   Nummer :       
   Geldig tot:      
   Nationaliteit :       
Woonachtig in Nederland: J  N  
     
Bevestiging 
 
Ik/Wij [Naam klant(en)]      ............................................................................  ,  
 
verkla(a)r(en) hierbij een Argenta Internetrekening aangevraagd te hebben, dat de 
Overeenkomst Internetbankrekening / Internetspaarrekening, de reglementen 
Internetbankieren, Spaarrekening en Bankrekening en de Algemene Bankvoorwaarden, die 
tevens teruggevonden kunnen worden op de website, mij/ons zijn verstrekt en dat ik/wij deze 
op de Argenta internetrekeningen toepasselijke voorwaarden en reglementen heb(ben) 
gelezen en deze aanvaard heb(ben). Voorts verkla(a)r(en) ik/wij de bovenvermelde gegevens 
te hebben gecontroleerd  en dat deze correct werden ingevuld.  
Ik/Wij voeg(en) hierbij een kopie van mijn/ons legitimatiebewijs dat ik/wij persoonlijk 
heb(ben) ondertekend. 
 
 
 
...................................................        .............................................. 
[Handtekening]      [Handtekening] 
 
Datum:      ................    Datum:      ............... 
 
Dit formulier bezorgt u ingevuld en getekend terug aan uw adviseur. Tevens controleert u: 

  heb ik kopie geldig legitimatiebewijs (identiteits- of rijbewijs of paspoort) toegevoegd (bij 
en/of rekening 2 bewijzen) 

 heb ik mijn legitimatiebewijs getekend (bij en/of rekening tekent elke klant zijn 
legitimatiebewijs.) 
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VAK VOORBEHOUDEN AAN DE ADVISEUR 
 
[Naam Adviseur]…………………………………………………………………………………………………………………………..., 
 
verklaart hierbij de identiteit van “[naam klant(en)] ……………………………………………………………... ”, 
 
conform de richtlijnen te hebben gecontroleerd en te hebben aanvaard en dat de op de 
Argenta internetrekeningen toepasselijke voorwaarden en reglementen de klant zijn verstrekt. 
Ik stuur deze bevestiging per post naar Argenta Spaarbank NV tezamen met een door iedere 
klant ondertekende kopie van beide zijden van zijn/haar legitimatiebewijs. 
 
 
Handtekening van de tussenpersoon ter bevestiging van bovenstaande verklaring.   
 
 
 
 
………………………………….. 
 
 
Datum:……………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor alle duidelijkheid: Dit formulier is uiteindelijk bestemd voor Argenta Spaarbank NV, 
maar u dient dit volledig ingevuld terug te sturen naar uw adviseur.  Uw adviseur is diegene 
die u het elektronisch bericht heeft gestuurd. 
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