Overboeken beleggingsportefeuille
DEGIRO biedt u de mogelijkheid aan om uw beleggingsportefeuille over te boeken. Voor het overboeken van uw
portefeuille dient u slechts dit ingevulde formulier (en een actueel overzicht van uw portefeuille) aan ons te sturen.
Na ontvangst van het ingevulde formulier neemt DEGIRO contact op met uw bank en draagt volledig zorg voor
het overboeken van uw portefeuille. DEGIRO vergoedt de kosten die uw bank in rekening brengt voor het
overboeken van uw portefeuille niet. De kosten voor het overboeken van uw portefeuille bedragen € 10,- per
regel. Echter worden voor portefeuilles groter dan €3.000,- die u naar DEGIRO overboekt geen kosten gerekend.
Stuur het volledig ingevulde en ondertekende formulier per e-mail naar overboeken@degiro.nl of per post naar
DEGIRO B.V., Antwoordnummer 9493, 1000 WP Amsterdam. Voor vragen kunt u bellen naar 020 – 535 34 96.

1.

Gegevens van uw rekening bij uw huidige bank
Naam bank & filiaal
Rekeningnummer
Contactpersoon

Waar uw portefeuille nu

Telefoonnummer

wordt aangehouden.

E-mailadres
Adres
Postcode
Plaats
Land

2.

Gegevens van uw beleggingsrekening bij DEGIRO
Naam instelling

Mocht u nog geen

Stichting DEGIRO (Account 223192406 – Kasbank)

Gebruikersnaam

beleggingsrekening
hebben bij DEGIRO dan

Naam rekeninghouder(s)

kunt u deze openen via

Adres rekeninghouder(s)

www.degiro.nl

Postcode rekeninghouder(s)
Woonplaats rekeninghouder(s)

3.

Hierbij verzoek ik:
☐ Mijn gehele portefeuille over te boeken (a.u.b. een kopie van uw portefeuille bijvoegen)
☐ Een deel van mijn portefeuille over te boeken (a.u.b. een kopie van uw portefeuille bijvoegen en
duidelijk aangeven welk deel van de portefeuille u wilt overboeken)
☐ Mijn effectenkrediet over te boeken
☐ Mijn rekening-courant saldo over te boeken
☐ Mijn oude effectenrekening te sluiten

4.

Ondertekening
Datum
Naam rekeninghouder(s)
E-mailadres rekeninghouder(s)
Telefoonnummer rekeninghouder(s)
Handtekening rekeninghouder
Handtekening mederekeninghouder*
* Alleen van toepassing indien het een gezamenlijke (en/of) rekening betreft.

Bericht voor de leverende instelling: Voor portefeuilles met short posities, futures en/of een debetstand dient DEGIRO
een overzicht te ontvangen van de portefeuille. Zonder portefeuilleoverzicht kan het vooradvies helaas niet worden
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DEGIRO B.V. is als beleggingsonderneming geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.
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beoordeeld.

