Verklaring Regeling vervroegde
uittreding (RVU) bij waardeoverdracht
AEGON Ontslagvergoeding Sparen
Hartelijk dank voor het openen van AEGON Ontslagvergoeding Sparen.
Uw rekeningnummer is:
_______________________________________________________________________________
AEGON Ontslagvergoeding Sparen is een spaarrekening speciaal voor mensen die van hun oude werkgever geld hebben
meegekregen bij hun ontslag. De Belastingdienst heeft voor dit soort rekeningen een speciale regeling waarmee u het betalen
van belasting tot later uitstelt. Hier kunt u belastingvoordeel mee hebben. Daarom kunt u de rekening alleen gebruiken voor geld
dat u heeft gekregen bij uw ontslag.
Wij willen graag zeker weten dat het geld dat u op AEGON Ontslagvergoeding Sparen wilt storten ook bij de andere bank of
verzekeraar op een rekening of polis voor een ontslagvergoeding stond. Daarom vragen wij u dit formulier op te sturen naar de
bank of verzekeraar waar u de rekening nu heeft. Deze hoeft alleen nog zijn eigen gegevens in te vullen en een handtekening te
zetten. Daarna kan het formulier naar u worden teruggestuurd. U kunt dan uw inschrijfformulier sturen naar AEGON Bank N.V.,
Antwoordnummer 6400, 8900 VC Leeuwarden (geen postzegel nodig). Dit formulier stuurt u mee met uw inschrijfformulier.

1. Gegevens rekeninghouder
Naam en voorletter(s)

_______________________________________________________________________________

Geboortedatum

-

-

man

vrouw

Burgerservicenummer
Woonadres

_______________________________________________________________________________

Huisnummer

__________________________________ Toevoeging __________________________________

Postcode/Plaats

_________________________________________________________________

Telefoonnummer

2. Gegevens huidige bank of verzekeraar
Naam bank of verzekeraar* _______________________________________________________________________________
Adres

_______________________________________________________________________________

Postbus/Antwoordnummer _______________________________________________________________________________
Postcode/Plaats

_________________________________________________________________

Telefoonnummer
* Volledige naam van bank of verzekeraar (met bijvoorbeeld B.V. of N.V.)

Naam verzekering/rekening _______________________________________________________________________________
Polis- of rekeningnummer

3. Dit vult uw huidige bank of verzekeraar in
Waarde ontslagvergoeding _______________________________________________________________________________
RVU regeling van toepassing*

Nee

Ja, omdat _______________________________________________________

* Aankruisen wat van toepassing is

OS05.003.a november 2010

4. Ondertekening overdragende bank of verzekeraar
Naam

_______________________________________________________________________________

Functie

_______________________________________________________________________________

Plaats

___________________________________________________

Handtekening

_______________________________________________________________________________

AEGON Bank N.V. is statutair gevestigd te Utrecht, handelsregister 30100799,
en ingeschreven in het register van de AFM en DNB.
AEGON Bank N.V. Postbus 35, 8900 AA Leeuwarden.

datum

-

-

www.aegon.nl

