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U kunt uw pensioenspaarrekening naar Belfius overdragen als u:
• een Belfius-pensioenspaarrekening geopend hebt
• een verdeelsleutel bepaald hebt (u kunt die steeds wijzigen)
• uw doorlopende opdracht bij uw andere financiële instelling opgezegd hebt
• een doorlopende of fiscaal maximaal doorlopende opdracht van minimaal 25 euro per maand aanmaakt
• een eerste uitvoering van de doorlopende opdracht ten laatste voor 15-02-2017 laat doorgaan
• een Belfius-zichtrekening hebt waarop de terugstorting zal gebeuren

De premie van 100 euro wordt in het begin van de maand gestort, volgend op de maand waarin de transfer volledig in orde is en 
de eerste storting gedaan is.

Uw gegevens:
Voornaam:  Naam:  

Straat:  Nummer:  Bus: 

Postcode:  Woonplaats:  

Geboortedatum:  /  / 

Noteer hier de Belfius-pensioenspaarrekening waarnaar het tegoed dient overgedragen te worden:

Gegevens van de financiële instelling van waar u de pensioenspaarrekening wenst over te dragen:
Naam financiële instelling: 

Nummer pensioenspaarrekening bij de andere financiële instelling: 
Overdracht aan Belfius Bank nv, Pachecolaan 44, 1000 Brussel.

Datum:  /  /  Handtekening: 

Hierbij geeft u de opdracht om uw pensioenspaarrekening over te dragen naar Belfius Bank nv.

Vragen?
Bel naar Belfius Contact op het nummer 02 222 12 02, contacteer 
hen via mail Info@belfius.be of ga langs in een Belfius-kantoor.

Stuur dit document samen met een kopie (recto/verso) 
van uw identiteitskaart 
per mail naar pension-saving@belfius.be
of
bezorg het in een Belfius-kantoor naar keuze 
of
per post naar
Belfius Bank nv
Dienst Pensioensparen RT 14/7
Pachecolaan 44, 1000 Brussel

Hebt u dit jaar al gestort in uw pensioenspaarfonds bij een andere bank? Stort dan dit jaar het maximumbedrag dat u wilt 
sparen nog bij die bank. U kunt per jaar namelijk maar 1 fiscaal attest bij uw belastingaangifte indienen. U kunt gerust  nu 
al een pensioenspaarrekening openen bij Belfius waarop u dan vanaf volgend jaar de eerste storting kan laten doorgaan.

Tijdelijke cashbackactie van 23-11-2016 tot 31-01-2017.
Belfius betaalt u de eventuele kosten van de transfer terug. 
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