Overboeken van een DEGIRO Pensioenrekening
naar andere dienstverlener
Het is mogelijk het opgebouwde kapitaal op uw DEGIRO Pensioenrekening over te boeken naar een lijfrenterekening,
-beleggingsrecht of -verzekering bij een andere dienstverlener. Ook wanneer u heeft besloten uw DEGIRO
Pensioenrekening te beëindigen dient u uw opgebouwde kapitaal over te boeken naar een andere dienstverlener.
Om DEGIRO te verzoeken de overboeking uit te voeren dient u onderstaand formulier volledig ingevuld, ondertekend
en voorzien van de gevraagde bijlagen per e- mail toe te sturen aan overboeken@degiro.nl of per post aan DEGIRO,
Antwoordnummer 9493, 1000 WP Amsterdam.
Bij beëindiging als gevolg van overlijden van de rekeninghouder dient DEGIRO Pensioenrekening eerst op naam van
de erfgenamen te worden gezet. Omdat hier een afwijkende procedure voor geldt verzoeken wij de erfgena(a)m(en)
contact op te nemen met de servicedesk via 020 – 535 34 96 voor verdere begeleiding.

1.

Gegevens van uw DEGIRO Pensioenrekening
Gebruikersnaam bij DEGIRO
Naam rekeninghouder

Waar uw portefeuille nu

Adres rekeninghouder

wordt aangehouden.

Postcode rekeninghouder
Woonplaats rekeninghouder

2.

Gegevens van uw rekening bij de nieuwe dienstverlener

Naam dienstverlener & filiaal
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mailadres
Adres
Postcode
Plaats
Land
☐ Ik verzoek DEGIRO het gehele opgebouwde kapitaal fiscaal geruisloos over te boeken en mijn
DEGIRO Pensioenrekening te beëindigen;
☐ Ik verzoek DEGIRO een deel van het opgebouwde kapitaal fiscaal geruisloos over te boeken (a.u.b. een
overzicht van uw rekening bijvoegen waarop het kapitaal over te boeken kapitaal duidelijk is
aangegeven);
☐ Ik ben mij ervan bewust dat een overdracht van kapitaal alleen mogelijk is indien er voldoende financiële
ruimte op mijn DEGIRO Pensioenrekening beschikbaar is om de overboeking uit te voeren en de kosten
verbonden aan het overboeken te verrekenen. Ik ben mij er hierbij van bewust dat ik, voor zover nodig,
zelf openstaande posities moet sluiten en dat DEGIRO dit niet voor mij zal doen.

3.

Ondertekening

Datum
Naam rekeninghouder
E-mailadres rekeninghouder
Telefoonnummer rekeninghouder
Handtekening rekeninghouder
(LET OP: u dient een kopie van een geldig identiteitsbewijs bij te sluiten waaruit deze handtekening blijkt)

Verdere afwikkeling overboeking
DEGIRO streeft er te allen tijde naar de overboeking binnen 14 dagen na ontvangst van de laatste informatie af te
ronden. Met bepaalde dienstverleners heeft DEGIRO hiertoe afspraken gemaakt. Deze afspraken zijn vastgelegd in het
Protocol Stroomlijning Kapitaaloverdracht (hierna: ‘PSK’). Meer informatie over het PSK en een actuele lijst van
dienstverleners die bij het PSK zijn aangesloten, kunt u vinden op de website van de Nederlandse Vereniging van
Banken of op de website van het Verbond van Verzekeraars. Wanneer het overboeken naar een andere bij het PSK
aangesloten dienstverlener langer duurt dan 14 dagen, dan heeft u recht op een rentevergoeding. De rentevergoeding
wordt met de overboeking naar de nieuwe dienstverlener overgemaakt, u hoeft hier niet om te vragen.

= Overboeken van een DEGIRO pensioenrekening – www.degiro.nl
flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, handelend onder de naam DEGIRO, is het Nederlandse
bijkantoor van flatexDEGIRO Bank AG. flatexDEGIRO Bank AG staat primair onder toezicht van de
Duitse financiële toezichthouder (BaFin). In Nederland is flatexDEGIRO Bank Dutch Branch
geregistreerd bij DNB en staat zij onder toezicht van de AFM en DNB.

