
Deze gegevens altijd 
invullen.

Uw gegevens

Achternaam Voorletters

Adres Woonplaats

Huisnummer Postcode

Geboortedatum                                                             (dd-mm-jj) Telefoon (privé) e/o mobiel/werk

Rekeningnummer Levensloop arrangement 
(beleggingsrekeningnummer)

Rekeningnummer LevensloopPlan 
(spaarrekeningnummer)

Met dit formulier kunt u onderstaande wijzigingen doorgeven

1a   Switchen tussen standaard beleggingsfondsen
1b   Switchen tussen overige beleggingsfondsen (aanbod binnen LevensloopPlan)
2a   Eenmalige overboeking van Beleggen naar Sparen (standaard fondsen)
2b   Eenmalige overboeking van Beleggen naar Sparen (overige fondsen binnen LevensloopPlan)
3a   Eenmalige overboeking van Sparen naar Beleggen (standaard fondsen)
3b   Eenmalige overboeking van Sparen naar Beleggen (overige fondsen binnen LevensloopPlan)
4     Wijzigen verdeling inleg (verdeelsleutel)

Wijzigingen in 2021 voor uw beleggingen in uw LevensloopPlan
Belegt u op dit moment? Wij wijzen u erop dat beleggen niet meer past bij de korte horizon tot het einde van uw 
LevensloopPlan. Het koersverloop op de beurs kan namelijk grillig zijn. Bij de korte resterende looptijd van uw 
LevensloopPlan past 100% sparen. 
   Vanaf 1 augustus is het niet meer toegestaan om beleggingen te kopen of te wijzigen in andere beleggingen. 

Uw beleggingen verkopen en de opbrengst laten bijschrijven op uw LevensloopPlan is wel toegestaan. 
   Vanaf 1 augustus wordt dividend dat u eventueel uit uw beleggingsfonds ontvangt niet meer herbelegd maar 

bijgeschreven op uw LevensloopPlan. 
   Heeft u op 1 september nog beleggingen? Dan worden deze door ABN AMRO verkocht op woensdag 1 september. 

ABN AMRO kan dan niet garanderen dat dit op het voor u meest gunstige moment gebeurt. De opbrengst 
wordt bijgeschreven op uw LevensloopPlan. U kunt – zoals hiervoor beschreven – voor 1 augustus ook zelf uw 
moment kiezen om de beleggingen te verkopen.

    1a) Switchen tussen Profielfondsen (Switchorder)

U kiest hier voor Profielfonds I, II, III of IV.

Let op: Toekomstige beleggingen plaatsen wij voortaan in het nieuw gekozen fonds.

Huidig fonds Nieuw Fonds (max. 1 keuze)

Profielfonds                              (profiel) Profielfonds I                             (profiel)

Profielfonds II                             (profiel)

Profielfonds III                             (profiel)

Profielfonds IV                             (profiel)

Wijzigingsformulier LevensloopPlan
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Op 1 november 2021 eindigt de wettelijke levensloopregeling en het LevensloopPlan



1b) Switchen tussen overige beleggingsfondsen (bredere selectie)

Huidig fonds Nieuw fonds

Fondsnaam               Fondscode         Parten      € Volledig    Fondsnaam               Fondscode                    %

  

  

 

 

 

 

Bij opheffen zetten wij alle fondsen om in het nieuwe fonds van uw keuze.

2a) Eenmalige overboeking van beleggen naar sparen (Profielfondsen)

U kunt een overboeking van beleggen naar sparen op 2 verschillende manieren opgeven. U kunt het aantal parten 
opgeven dat u wilt verkopen of het bedrag (houdt u rekening met koersschommelingen).
Wilt u een fonds opheffen? Kruist u dan het vakje achter het fonds aan.
Wilt u niet meer beleggen? Dan geeft u dat aan bij punt 4.
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Te verkopen participaties      Opheffen                                  Parten       of                             Bedrag

Profielfonds                                                         €

(De opbrengst van de verkoop boeken wij op uw Levensloop Spaarrekening).

2b) Eenmalige overboeking van beleggen naar sparen (overige fondsen)                                                                      

U kunt een overboeking van beleggen naar sparen op 2 verschillende manieren opgeven. U kunt het aantal parten 
opgeven dat u wilt verkopen of het bedrag (houdt u rekening met koersschommelingen).
Wilt u een fonds opheffen? Kruist u dan het vakje achter het fonds aan.
Wilt u niet meer beleggen? Dan geeft u dat aan bij punt 4.

Te verkopen participaties                                               Opheffen                                  Parten       of                            Bedrag

                                                                                                                                                     €

                                                                                                                                                     €

                                                                                                                                                     €

                                                                                                                                                     €

(De opbrengst van de verkoop boeken wij op uw Levensloop Spaarrekening).



5) Ondertekening

Datum                                                                               (dd-mm-jj)  

Plaats  

Handtekening rekeninghouder

Dit formulier stuurt u naar:
ABN AMRO Bank N.V.
afd. A&C Levensloop, AA3230
Postbus 283
1000 EA Amsterdam

Wij verwerken uw opdracht binnen 5 werkdagen na ontvangst. Per brief informeren wij u over uw wijziging.

Herkenningsstring: 99.00848

          

3a) U wilt (een deel van) uw spaarbedrag omzetten naar beleggen in Profielfondsen

Over te boeken spaarbedrag  € Te beleggen in (max. 1 keuze)

Profielfonds I                                                                                                                

Profielfonds II                                                                                                                

Profielfonds III                                                                                                                       

Profielfonds IV                                                                                                               

3b) U wilt (een deel van) uw spaarbedrag omzetten naar beleggen in overige fondsen 

Over te boeken spaarbedrag  € Te beleggen in onderstaand(e) fonds(en)

Fondscode Nieuwe fonds(en) verdeling Percentage

%

%

%

%

(Max. 4 verschillende fondsen. Percentages een veelvoud van 5%) 100 %

4) Wijzigen verdeling inleg (verdeelsleutel) 

Nieuwe verdeling Sparen/Beleggen % %
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