Uw NN-fonds(en) overboeken naar FitVermogen
Uw FitVermogen rekeningnummer
1. Gegevens rekeninghouder
1a Voorletters
1b Achternaam
1c Geslacht

Man

Vrouw

1d Geboortedatum

1e Heeft u bij uw oude bank een gezamelijke
rekening?

Nee Ga verder met 2a
Ja Vul s.v.p. onderstaande gegevens van de mederekeninghouder in
Voorletters
Achternaam
Geslacht

Man

Vrouw

2. Overboeken NN-beleggingsfondsen
2a Bij welke bank heeft u nu uw NN-fondsen?

2b Van welke rekening (bij uw oude bank)
wilt u uw fondsen overboeken?
2c Naar welke rekening wilt u uw fondsen
overboeken?

2d Welke NN-fondsen wilt u overboeken?

2 2 3 5 6 1 6 6 5

t.n.v. NNIP Beleggersgiro B.V. (voor Nederlandse fondsen)

2 5 0 9 7

t.n.v. NNIP Beleggersgiro B.V. (voor Luxemburgse fondsen)

Een deel van de NN-fondsen Ga verder met 2e
Alle NN-fondsen (s.v.p. kopie meesturen) Ga verder met 3
Alle NN-fondsen (s.v.p. kopie meesturen) en hef mijn Beleggingsrekening op Ga verder met 3

2e Welke NN-fondsen wilt u overboeken?

Aantal hele stukken

NN-fondsnaam

FitVermogen.nl

3. Ondertekening
3a Datum
3b Plaats
3c Handtekening rekeninghouder

3d Handtekening mederekeninghouder
(alleen nodig indien u een gezamelijke
rekening heeft bij uw oude bank)

4. Opsturen
4a Scan dit document (en eventueel kopie NN-fondsen) en email naar: info@fitvermogen.nl
4b Of stuur dit formulier (en eventueel kopie NN-fondsen) in een envelop zonder postzegel naar:
FitVermogen
HP.F.02.003
Antwoordnummer 18472
2501 WK Den Haag

Aanvullende informatie
- U kunt alleen NN-fondsen laten overboeken die aangehouden worden op een rekening bij een Nederlandse financiële instelling. En die in het
assortiment van FitVermogen.nl worden aangeboden.
- Tussen Nederlandse financiële instellingen worden enkel hele stukken van beleggingsfondsen overgeboekt.
- Tijdens het overboeken kunt u de betreffende fondsen niet verkopen.
- De lengte van het gehele overboekproces is vooraf niet exact bekend doordat wij afhankelijk zijn van de uitleverende partij, gemiddeld genomen
duurt het ca. 10 werkdagen.
Mocht uw huidige financiële instelling overboekkosten in rekening brengen dan bieden wij u daar graag een vergoeding voor aan. Zie voor alle
details onze website bij het onderdeel Vragen / Overstapservice.

Heeft u nog vragen?

www.fitvermogen.nl

info@fitvermogen.nl
070 - 379 19 19
Telefonisch zijn wij 73 uur per week bereikbaar. Van maandag t/m
vrijdag van 8.00 tot 21.00 uur en op zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur.

FitVermogen.nl

