
Dit document kunt u gebruiken om uw opgebouwde waarde over te laten boeken naar Brand New Day Bank N.V. ten 

behoeve van de Brand New Day Lijfrente-uitkering

Overstapbrief

Lijfrente-uitkering

.................................................................

Let op: Onderstaande gegevens gaan over uw huidige lijfrenterekening of -polis. U of uw adviseur dient de brief zelf 

naar uw huidige aanbieder te versturen. Deze overstapbrief dient niet naar Brand New Day gestuurd te worden. 

Vergeet niet om een kopie van een geldig legitimatiebewijs toe te voegen.

Naam en adres huidige aanbieder:

.................................................................

.................................................................

................................................

................................................Datum:

Plaats:

Geachte heer, mevrouw, 

Met deze brief verzoek ik u de waarde van mijn (expirerende) lijfrenterekening of -polis met nummer                                    
(a) per direct of (b) uiterlijk 14 dagen voor onderstaande datum (doorhalen wat niet van toepassing is) fiscaal geruisloos 
over te boeken naar:   

IBAN rekeningnummer:   NL95BNDA0985185554

Ten name van:    Brand New Day Bank N.V. (Fiscal Transfer)

Onder vermelding van:   Mijn naam, geboortedatum en mijn BND-rekeningnummer: 

    NL              BNDA

Type product:    Bancaire lijfrente-uitkering 

Type uitkering:   Oudedagslijfrente

Let op: De ingangsdatum van mijn lijfrente-uitkering is                /               / 
Gelieve het bedrag uiterlijk 14 dagen vóór deze datum over te maken naar Brand New Day zodat mijn uitkering op tijd kan 
starten.

Voor een snelle afwikkeling van de overboeking, machtig ik door ondertekening van deze brief Brand New Day Bank N.V. 
om namens mij alle benodigde informatie bij u op te vragen en alle benodigde werkzaamheden te verrichten. Ik vertrouw 
dan ook op een soepele en professionele afwikkeling. 

Neem voor meer informatie contact op met Brand New Day Bank N.V., via 020 - 75 85 350 of 
overstapservice@brandnewday.nl. 

Met vriendelijke groet, 

............

.......... .......... ...................

..................................................

Handtekening

Brand New Day N.V.

Postbus 12550, 1100 AN Amsterdam ZO | Tel: 020 - 75 85 350 | new.brandnewday.nl

.................................................................Naam:

.................................................................Datum:

...................................

mailto:overstapservice%40brandnewday.nl?subject=

	naam_klant: 
	naam_klant 2: 
	naam_klant 3: 
	naam_klant 4: 
	naam_klant 5: 
	naam_klant 6: 
	naam_klant 8: 
	naam_klant 9: 
	naam_klant 10: 
	naam_klant 7: 
	naam_klant 12: 
	naam_klant 15: 
	naam_klant 11: 


