Aanvragen opname/beëindigen
BLG Levenslooprekening
1 Gegevens rekeninghouder
Levenslooprekeningnummer (IBAN)
Naam en voorletter(s)
Adres en huisnummer
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer privé
E-mailadres

2 Beëindiging of overdragen Levensloop
Is een deel van uw tegoed belegd in beleggingsfondsen en u wilt dat deel opnemen of overdragen? Dan dient u eerst zelf de
beleggingen te verkopen voordat BLG Wonen uw aanvraag kan verwerken. Is een deel van uw tegoed belegd in beleggingsfondsen
en u wilt de rekening beëindigen? Dan zal BLG Wonen eerst de beleggingen voor u verkopen.
Het bedrag dat u wilt opnemen wordt overgemaakt naar de rekening van uw (ex-) werkgever. De werkgever betaalt het tegoed
na inhouding van de verplichte loonbelasting aan u uit. Heeft u geen (ex-) werkgever meer, dan kunt u de inhouding laten
verzorgen door BLG Wonen. Neemt u hierover contact op met BLG Wonen op 046 - 478 88 88. Kruis hieronder aan voor welk
doel u de rekening wilt beëindigen of overdragen.

l

Algemeen

De rekeninghouder verzoekt BLG Wonen de Levensloop te beëindigen. Bij de opname betaalt u bij uitkering loonheffing over
het opgenomen tegoed en de rente op dit tegoed.

l

Overlijden

Het volledige tegoed (inclusief rente en/of dividend) wordt naar de (laatste) werkgever van de deelnemer overgemaakt. De werkgever stort het tegoed na aftrek van loonheffingen op de rekening die de nabestaanden hebben opgegeven. Vervolgens heffen
wij de Levenslooprekening op.
Let op!
Om deze aanvraag te kunnen verwerken hebben wij naast dit formulier nog andere documenten nodig. Neemt u hierover contact
op met BLG Wonen op 046 - 478 88 88.

l

Pensioen

Storting in uw pensioen is alleen mogelijk als de pensioenaanspraak na de storting binnen de fiscale normen blijft. Vraag bij
uw pensioenuitvoerder een verklaring op waaruit blijkt dat u maximaal mag storten en stuur deze met dit formulier mee.
Vul hieronder het bedrag in dat u uiteindelijk wilt storten in uw pensioen. BLG Wonen boekt het bedrag over naar uw werkgever,
die het vervolgens overmaakt naar de pensioenuitvoerder.
Bedrag

€

4.1039.00

(14-11-2019)

Naam pensioenuitvoerder

1

l

Overdracht

Bedrag

€

Naam financiële instelling
Levenslooprekeningnummer
Bij een omzetting naar een andere financiële instelling hoeft de werkgever dit formulier niet in te vullen en te ondertekenen.
Stuur een document van de andere financiële instelling mee waaruit blijkt dat de levenslooprekening op uw naam staat (zoals
een bevestigingsbrief of rekeningafschrift).

3 Periodieke of eenmalige opname Levensloop
Het bedrag dat u wilt opnemen wordt periodiek of eenmalig van uw Levensloop overgemaakt naar uw (ex-)werkgever. De werkgever betaalt het tegoed na inhouding van de verplichte loonheffingen aan u uit.
Bedrag

€

Ingangsdatum overboeking
Einddatum overboeking

l

Boek dit bedrag over 	

l

Per 4 weken

Per maand

l

Per kwartaal

l

Eenmalig

Is een deel van uw tegoed belegd in beleggingsfondsen en wilt u dat deel ook periodiek of eenmalig laten uitkeren? Dan dient
u eerst zelf de beleggingen te verkopen voordat BLG Wonen uw aanvraag kan verwerken.
Een periodieke opname kan alleen via een (ex-)werkgever worden uitgevoerd. Als u geen (ex-) werkgever heeft, dan kunt u geen
periodieke opname laten uitvoeren.
Wilt u dat na de laatste uitkering de rekening wordt opgeheven? Het eventuele resterend saldo wordt dan uitgekeerd.

l

Ja, ik wil de rekening opheffen.

l

Nee, ik wil de rekening nog aanhouden.

4 Ondertekening
De deelnemer en werkgever gaan door ondertekening akkoord met de opname uit het levenslooptegoed.
Bedrijfsnaam
Adres
Postcode en plaats
Contactpersoon
Kamer van Koophandelnummer
Telefoonnummer
Bankrekeningnummer (IBAN)

2

Plaats
Datum

Handtekening deelnemer

Bedrijfsstempel

Handtekening contactpersoon
		

5 Insturen
U kunt het ingevulde formulier samen met een kopie van uw identiteitsbewijs sturen naar: blg.sparenkbs@blg.nl.
Of per post naar:
BLG Wonen
Afdeling Sparen en Banksparen
Postbus 10021
3505 AA Utrecht
Na ontvangst van uw formulier verwerkt BLG Wonen uw aanvraag. Houdt u rekening met een verwerkingstijd van ten minste
10 werkdagen. Heeft u geen werkgever meer en hebben wij het volledig ingevulde formulier voor de 5e van de maand van u
ontvangen, dan kunnen wij het saldo enkele dagen na de 15e van diezelfde maand aan u uitkeren.

Bescherming persoonsgegevens
Als u klant bij ons wordt, vragen wij u om uw persoonsgegevens. Deze gegevens kunnen we gebruiken voor de doelen zoals
beschreven in ons Privacy- en Cookie Reglement. Wilt u meer weten over hoe we omgaan met privacy? Kijk dan op blgwonen.nl
voor ons Privacy- en Cookie Reglement. Verder houden we ons aan de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële
Instellingen. Deze gedragscode vindt u op nvb.nl.
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