Verzoek correctieboeking
BLG Aanvullend Pensioen Spaarrekening en
BLG Aanvullend Pensioen Opbouwrekening
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Mijn gegevens

Naam en voorletter(s)
Adres
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer
E-mail
Rekeningnummer van uw BLG Aanvullend
Pensioen Spaar- of Opbouwrekening
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Gegevens overboeking

Vermeld het verkeerd geboekt bedrag

€

Vermeld de datum van de boeking
Vermeld het rekeningnummer (IBAN)
van herkomst
Het bedrag wordt retour geboekt naar de rekening van herkomst. De boeking zal binnen enkele werkdagen na ontvangst van
dit formulier door BLG Wonen worden uitgevoerd.
Heeft de storting langer dan 3 maanden geleden plaatsgevonden? Dan hebben wij van u ook een schriftelijke bevestiging van
toestemming van de Belastingdienst nodig om het geld te mogen terug storten.

3 Ondertekening
Als de inleg is vastgezet in een deposito dan kan BLG Wonen een retourrente in rekening brengen. In de productvoorwaarden
leest u hier meer over. Ondergetekende verklaart bekend te zijn met de eventuele kosten van opname van de rekening.
Plaats
Datum

4.1017.00

(05-11-2018)

Handtekening

1

4

Versturen

Stuur mee
●● Kopie van een geldig identiteitsbewijs. Wij accepteren een paspoort, een Nederlandse identiteitskaart, een Nederlands rijbe-

wijs, of een identiteitskaart van een lidstaat uit de Europese Unie. Is uw identiteitsbewijs een pasje? Maak dan een kopie van
de voor- en achterkant.
●● Bewijsstuk Toestemming Belastingdienst indien de storting langer dan 3 maanden geleden heeft plaatsgevonden. Dit is een
schriftelijke bevestiging van toestemming van de Belastingdienst.

Stuur dit formulier samen met de gevraagde documenten per post naar
BLG Wonen
Afdeling Sparen en Banksparen
Postbus 10021
3505 AA Utrecht

Of per e-mail naar
Blg.banksparen@blg.nl

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 blg.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.

Let op! Stuurt uw financieel adviseur dit formulier voor u in?
Dan vult de adviseur onderstaande gegevens in.
Naam en voorletter(s) adviseur
Adviseursnummer BLG Wonen
Telefoonnummer
E-mailadres
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