Door DHB Bank in te vullen
Klantnummer

OPHEFFINGSFORMULIER DHB SPAARREKENING
Door ondertekening van dit formulier verzoekt u DHB Bank uw onderstaand opgegeven spaarrekening(en) te
beëindigen. Op de beëindiging zijn de voorwaarden van de desbetreffende rekening(en) van toepassing.
DHB Rekeningnummer (IBAN):

In geval van opheffing van een DHB VoorSpoed- en/of DHB S@veOnlinerekening:
m per direct (zonder uitkering van de opgebouwde rente)
m aan het einde van het kalenderjaar (met uitkering van de opgebouwde rente)
Let op: Houdt u er rekening mee dat de opgebouwde rente alleen op 31 december op uw DHB VoorSpoedrekening en/of
DHB S@veOnlinerekening kan worden bijgeschreven. Een tussentijdse rente-uitkering is daarom niet mogelijk. Wij verzoeken u
derhalve aan te geven of u de rekening per direct (zonder uitkering van de opgebouwde rente) of aan het einde van het kalenderjaar
wenst op te heffen.

(DHB) Tegenrekeningnummer (IBAN):

Reden(en) opheffing:
m Inactief rekening
m Verhuizing naar het buitenland
m Werkloosheid*

m Lage rente
m Overstap naar een andere bank
m Arbeidsongeschiktheid*

m Aankoop woning
m Overlijden van (één van) de rekeninghouder(s)*)
m Schuldsanering*

Let op: Houdt u er rekening mee dat bij een voortijdige opheffing van een DHB Depositorekening, DHB MaxiSpaarrekening en
Solidextra Depositorekening geldt dat alleen met instemming van de DHB Bank en met een boeteregeling, de desbetreffende rekening
opgeheven kan worden. Raadpleeg voor details de “Voorwaarden DHB Depositorekening”, “Voorwaarden DHB MaxiSpaarrekening”
of “Voorwaarden Solidextra Depositorekening”.
*De rekening kan, tegen overlegging van de vereiste documenten, voortijdig zonder boete worden beëindigd in geval van overlijden
van (één van) de rekeninghouder(s), werkloosheid, arbeidsongeschiktheid en schuldsanering. De vereiste documenten zijn als volgt:
Werkloosheid en/of arbeidsongeschiktheid: indien de rekeninghouder een uitkering krijgt in verband met werkloosheid of arbeidsongeschiktheid, dan dient de rekeninghouder een kopie van de uitkeringsbeschikking en een kopie van de meest recente uitkering op
het rekeningafschrift te overhandigen.
Schuldsanering: indien de rekeninghouder gebruik maakt van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) dient toelating
tot de WSNP te worden aangetoond door middel van een brief van de instantie die de sanering uitvoert, inclusief kopie van toelating
WSNP (vonnis) van de Rechtbank.
De vereiste documenten in geval van overlijden van (één van) de rekeninghouder(s) staan in artikel 12 van de voorwaarden van de
desbetreffende rekening vermeld.

Ondertekening:
Indien er sprake is van een gezamenlijke rekening (dit is een rekening die door twee personen wordt beheerd), dienen beide
rekeninghouders dit formulier voor akkoord te ondertekenen. In geval van een kinderspaarrekening geldt, dat de ouder(s)/wettelijke
vertegenwoordig(st)er(s) dit formulier dien(t)(en) te ondertekenen.
Datum :

........

/. . . . . . . . /. . . . . . . . . . . . . . . .

310103-1236-1

Handtekening eerste rekeninghouder

Te

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

Handtekening tweede rekeninghouder

Handtekening gemachtigde(n)

Stuur dit aanvraagformulier ingevuld en ondertekend naar: DHB Bank, Afdeling Sparen, Antwoordnummer 5089, 3000 VB Rotterdam.
Voor meer informatie, bel tijdens kantooruren: tel 0900-40 40 333 (lokaal tarief), of bezoek onze website www.dhbbank.nl.

