Overdracht van een pensioenspaarfonds bij een andere bank Mandaat
Naar Keytrade Bank
Gelieve dit document in drukletters in te vullen en ondertekend terug te sturen, samen met een recto-verso kopie van de identiteitskaart
van de ondertekenaar, naar Keytrade Bank, Dienst Pension Funds, Vorstlaan 100 in 1170 Brussel of via e-mail met een scan of foto van
de documenten naar pension.funds@keytradebank.com. Uw aanvraag kan enkel snel worden behandeld als uw dossier volledig is .

1. Belangrijke informatie
-

-

Deze overdracht betreft geen pensioenspaarverzekering.
Als de andere financiële instelling belegt in een ander pensioenspaarfonds van uw keuze, dan voeren wij de overdracht
uit in cash.
Indien u een pensioenspaarfonds overdraagt dat niet behoort tot het BNP PARIBAS B Pension-gamma bij Keytrade
Bank, beleggen wij het bedrag in het pensioenspaarfonds dat u heeft gekozen uit ons aanbod van drie
pensioenspaarfondsen. Vul het vakje "Overige" in.
Vergeet bij de overdracht niet om uw automatische betalingen voor het pensioenspaarfonds bij de huidige financiële
instelling te onderbreken.
Als u dit jaar al een of meerdere stortingen in uw pensioenspaarfonds bij Keytrade Bank hebt verricht, dan raden wij u
aan te blijven storten tot het fiscale maximumbedrag is bereikt voor u uw pensioenspaarfonds overdraagt. U kunt
namelijk maar één fiscaal attest inbrengen in uw belastingaangifte.

2. Uw aanvraag
Via dit document vraag ik de overdracht van mijn pensioenspaarfonds :

□
□
□
□

BNP Paribas B Pension Fund Stability (ISIN: BE0946410785)
BNP Paribas B Pension Fund Balanced (ISIN: BE0026480963)
BNP Paribas B Pension Fund Growth (ISIN: BE0946411791)
Andere …………………………………………………………………….

VAN : GEGEVENS VAN UW REKENING BIJ UW HUIDIGE BANK OF BROKER :
Naam van de financiële instelling : ...............................................................
Contactpersoon : ……………………………………………….Tel. :...........................
Adres : .........................................................................................................
Pensioenspaarrekeningnummer : …………………………………………………
NAAR : GEGEVENS VAN UW REKENING BIJ KEYTRADE BANK :
Mijn pensioenspaarfondsrekening :

.

.

.

.

.

.

Voornaam : ..................................................................................................
Naam : .........................................................................................................
Adres : .………………………………………………………………..………………………

.

3. Uw handtekening
Opgemaakt ………………………………………………………

te………………………………………………..

Keytrade Bank, Belgisch bijkantoor van Arkéa Direct Bank SA (Frankrijk)
Vorstlaan 100, 1170 Brussel - RPR Brussel - BTW BE 0879 257 191
Verzekeringsmakelaar met toelating om in België te handelen (ORIAS 07008441)
T +32 2 679 90 00 - F +32 2 679 90 01 - info@keytradebank.com - keytradebank.be

