Aanvraagformulier jeugdspaarrekening

Vul voor de minderjarige ook het formulier Bepalen fiscaal inwonerschap in. Alleen dan kunnen wij de jeugdspaarrekening openen.
Stappen rekening openen jeugdspaarrekening

Stap 1: Vul het aanvraagformulier +
de formulieren Bepalen fiscaal
inwonerschap in

Stap 2: Scan of kopieer uw
identiteitsbewijzen

Stap 3: Stuur uw documenten
per e-mail of post naar NIBC Direct

Stap 1: Vul uw gegevens in
Gegevens minderjarige

Man

Vrouw

Ja

Nee

(KRUIS AAN WAT VAN TOEPASSING IS)

Voorletter(s)
Voornaam
Tussenvoegsel
Achternaam
Geboortedatum
Adres
Postcode en woonplaats
E-mailadres
Telefoonnummer
Identiteitsgegevens minderjarige
Nationaliteit
Woonachtig in NL

(KRUIS AAN WAT VAN TOEPASSING IS)

Burgerservicenummer
Nummer geldig legitimatiebewijs*
*Een legitimatiebewijs is een paspoort of identiteitskaart.
Is de rekeninghouder jonger dan 14 jaar en beschikt hij/zij niet over een legitimatiebewijs?
Dan hoeft u dit niet speciaal aan te vragen. Wij ontvangen dan wel graag een document waarop het burgerservicenummer
van hem/haar staat vermeld. Heeft u (nog) geen document waarop het burgerservicenummer staat? De gemeente kan u een
uittreksel geven met hierop het burgerservicenummer van de rekeninghouder.
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Gegevens wettelijke vertegenwoordiger

Man

Vrouw

(KRUIS AAN WAT VAN TOEPASSING IS)

Voorletter(s)
Voornaam
Tussenvoegsel
Achternaam
Geboortedatum
Adres
Postcode en woonplaats
E-mailadres
Telefoonnummer
Identiteitsgegevens wettelijke vertegenwoordiger
Nationaliteit
Woonachtig in NL

Ja

Nee

(KRUIS AAN WAT VAN TOEPASSING IS)

Burgerservicenummer
Nummer geldig identiteitsbewijs*
*Een identiteitsbewijs is een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs.

Tegenrekening*
Rekeningnummer
Naam bank tegenrekening
*De tegenrekening is een betaalrekening bij een geregistreerde Nederlandse bank en staat op naam van de wettelijke
vertegenwoordiger.
U verklaart:
• akkoord te gaan met de Voorwaarden Sparen NIBC Direct, Voorwaarden Online Bankieren NIBC Direct en de Algemene
Bankvoorwaarden (https://www.nibcdirect.nl/algemeen/algemene-voorwaarden/).
•

dat u uw gegevens naar waarheid heeft ingevuld.

•

dat u wijzigingen in uw status of de status van de minderjarige aan ons doorgeeft.

•

akkoord te gaan, conform wet- en regelgeving, dat uw gegevens kunnen worden doorgegeven aan de Amerikaanse
belastingdienst en aan landen die aan de CRS deelnemen.

Handtekening
Datum

Handtekening
wettelijke
vertegenwoordiger

Vul voor de minderjarige en de wettelijke vertegenwoordiger ook het formulier Bepalen fiscaal inwonerschap in. Alleen
dan kunnen wij de jeugdspaarrekening openen.
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Stap 2: Verzamel uw documenten
1. Kopie van de geldige legitimatiebewijzen van de wettelijke vertegenwoordiger en minderjarige.
Is de rekeninghouder jonger dan 14 jaar en beschikt hij/zij niet over een identiteitsbewijs?
Dan hoeft u dit niet speciaal aan te vragen. Wij ontvangen dan wel graag een document waarop het burgerservicenummer
van hem/haar staat vermeld. Heeft u (nog) geen document waarop het burgerservicenummer staat? De gemeente kan u een
uittreksel geven met hierop het burgerservicenummer van de rekeninghouder.
(bij een identiteitskaart is het belangrijk dat u een kopie stuurt van de voor- én achterkant)

Stap 3: Stuur uw documenten op

@

Per e-mail

Per post

Scan het ingevulde aanvraagformulier, de ingevulde
formulieren Bepalen fiscaal inwonerschap en
de identiteitsbewijzen. E-mail alles naar:

Stuur het ingevulde aanvraagformulier, de ingevulde
formulieren Bepalen fiscaal inwonerschap
de kopie identiteitsbewijzen gratis naar:

documenten@nibcdirect.nl

NIBC Direct
Antwoordnummer 16077
2501 VE Den Haag

Goed om te weten
Zodra wij het aanvraagformulier, de formulieren Bepalen fiscaal inwonerschap en de kopie geldige identiteitsbewijzen
ontvangen, sturen wij u binnen 5 werkdagen een e-mail over het activeren van uw rekening. In deze e-mail staat ook uw
eenmalig te gebruiken wachtwoord.
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