Wijziging gegevens
Op dit formulier kunt u uitsluitend wijzigingen of correcties aangeven in uw rekeninggegevens.
U hoeft uitsluitend in te vullen wat gewijzigd moet worden. U dient altijd het formulier te ondertekenen.
Als u gegevens op meerdere rekeningen wilt wijzigen, dient u een apart formulier per rekening toe te
sturen.
Vul vraag 1 (rekeningnummer) en
vraag 8 (ondertekening) altijd in.
Verder hoeft u alleen in te vullen
wat gewijzigd moet worden.
Bij een correctie van uw naam of
geboortedatum dient u altijd een
kopie van uw indentiteitsbewijs
mee te sturen.

U kunt alleen kleine correcties
op uw eigen naam doorgeven,
bijvoorbeeld een andere
schrijfwijze. Het is niet mogelijk
om een andere rekeninghouder
op te geven in plaats van u zelf.

1 Rekeningnummer
E-Giro rekeningnummer

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| ( beslist invullen )

2 Correctie naam en geboortedatum
Voorletter(s) & achternaam .............................................................................
Geboortedatum

Man

Vrouw

..........................................................................................................

3 Adres wijzigen
Woonadres

..........................................................................................................

Postcode & plaats

..........................................................................................................

Land

..........................................................................................................

Telefoon overdag

....................................

E-mail adres

..........................................................................................................

Telefoon ‘s avonds ....................................

4 Gezamenlijke rekening wordt rekening op één naam
Vul hieronder in op naam van wie de rekening moet worden gesteld. Beide rekeninghouders dienen dit
formulier te ondertekenen. Als één van de rekeninghouders overleden is, heeft E-Giro eerst inzage nodig
in de verklaring van erfrecht, voordat deze wijziging kan worden uitgevoerd. Stuur een kopie van de
verklaring mee met dit formulier.
Voorletter(s) & achternaam .............................................................................
Uw burgerservicenummer

Geboortedatum

...................................................

BSN

|

|

Man
|

|

|

|

Vrouw
|

|

|

|

vindt u terug op uw loonstrook,
Nederlands paspoort en rijbewijs.

5 Rekening op één naam wordt gezamenlijke rekening
Vul hieronder de gegevens van de tweede rekeninghouder in.
Stuur een kopie van een geldig identiteitsbewijs van deze mederekeninghouder mee en een kopie van een
recent bankafschrift (mede) op naam van de nieuwe rekeninghouder. De tweede rekeninghouder dient
onder punt 8 mede te ondertekenen.
Let op! Als u tevens een extra tegenrekening (bij punt 7) wilt toevoegen, dient u zowel van de eerste als
tweede rekeninghouder een kopie van een geldig indentiteitsbewijs mee te sturen.
Voorletter(s) & achternaam .............................................................................
Geboortedatum

...................................................

BSN

|

|

Man
|

|

|

|

Vrouw
|

|

|

|
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Wijziging gegevens
U bent ‘Nederlands ingezetene’
als u in Nederland woont en in
Nederland in het bevolkingsregister bent opgenomen.

Indien één of meerdere van de onderstaande stellingen op u en/of de nieuwe rekeninghouder van
toepassing is dient u de aanvullende gegegevens volledig in te vullen:
- u verhuist van of naar het buitenland;
- de nieuwe rekeninghouder heeft niet de Nederlandse nationaliteit;
- u bent geen ‘Nederlands ingezetene’ meer;
- u wordt ‘Nederlands ingezetene’

6 Aanvullende gegevens

BSN staat voor het
burgerservicenummer
voorheen sofinummer.

Alleen invullen als u de post

Eerste rekening houder

Tweede rekeninghouder

BSN nummer

.......................................

.......................................................

Nationaliteit

.......................................

.......................................................

Geboorteplaats

.......................................

.......................................................

Geboorteland

.......................................

.......................................................

Land van ingezetenschap .......................................

.......................................................

Postadres

.......................................

.......................................................

.......................................

.......................................................

op een ander woonadres
wilt ontvangen.

7 Nieuwe of te vervallen tegenrekening
Hieronder kunt u aangeven welke nieuwe tegenrekening u wilt opgeven of welke bestaande
tegenrekening u wilt laten vervallen. Als de tenaamstelling verandert, maar het rekeningnummer niet,
moet u dit vermelden bij ‘nieuwe tegenrekening opgeven’.
Let op! Voor het opgeven of wijzigen van een tegenrekening is een kopie van een geldig
identiteitsbewijs van de rekeninghouder(s) / wettelijk vertegenwoordiger(s) een vereiste.
Stuurt u deze kopie(ën) aan ons terug, samen met dit formulier.
Nieuwe tegenrekening opgeven

Bestaande tegenrekening laten vervallen

Rekeningnummer

|

|

Op naam van

..............................................................................................................

Plaats

..............................................................................................................

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|
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Wijziging gegevens
8 Ondertekening
Dit wijzigingsformulier, het Reglement en het Tarievenoverzicht vormen samen de bevestiging van de
Overeenkomst en beschrijven de relatie tussen de rekeninghouder(s) enerzijds en E-Giro en/of Stichting
Beleggingsrekening E-Giro anderzijds.
Door ondertekening verklaart u nadrukkelijk:
1. zich volledig bewust te zijn van de risico’s die zijn verbonden aan het beleggen in Effecten
en rekeninghouder aanvaardt hierbij deze risico’s,
2. in staat te zijn het verlies te dragen dat uit het beleggen in Effecten kan voortvloeien.
3. kennis te hebben genomen van het Reglement, het Tarievenoverzicht en de Algemene Voorwaarden
en de daarin opgenomen of naar op de internetsite verwezen informatie en bepalingen, met inbegrip
van hetgeen bepaald is ten aanzien van de verwerking van de persoonsgegevens van de
Rekeninghouder door E-Giro, en deze zonder voorbehoud te aanvaarden; en
4. in geval van een schade zich bewust te zijn van de op hem rustende schadebeperkingsplicht.

Datum ............................................................................................
Indien van toepassing:
Bij een minderjarige moet(en) de
wettelijke vertegenwoordiger(s)

Handtekening
eerste rekeninghouder/
wettelijke vertegenwoordiger ..................................................................................................

ondertekenen op de plaats van de
rekeninghouder(s).

Handtekening
tweede rekeninghouder/
wettelijke vertegenwoordiger ..................................................................................................

Wat stuurt u terug?
Ondertekende kopie
geldig identiteitsbewijs

Kopie recent bankafschrift

Correctie naam
.........................................

Ja
.........................................

Nee
...................................

..................................

Correctie geboortedatum
.........................................

Ja
.........................................

Nee
...................................

..................................

Adres wijzigen
.........................................

Nee
.........................................

Nee
...................................

..................................

Gezamenlijke rekening wordt
rekening op één naam
.........................................

Nee

Nee

Indien van toepassing

.........................................

...................................

..................................

Rekening op één naam wordt
gezamenlijke rekening
.........................................

Ja, van nieuwe
rekeninghouder
.........................................

Ja, op naam van de nieuwe
rekeninghouder
................................... ..................................

Aanvullende gegevens
.........................................

Nee
.........................................

Nee
...................................

Nieuwe tegenrekeningen

Ja
Bij een en/of rekening is een
kopie recent identiteitsbewijs
van beide rekeninghouders
vereist.

Nee

Onder identiteitsbewijs
wordt verstaan: geldig paspoort,
Europese identiteitskaart of
Nederlands rijbewijs. U dient zowel
de voor- als achterkant te kopiëren.
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