Begeleid Beleggen
Aankoop/Verkoop beleggingsfondsen

Naam																						
Adres																						
Postcode en woonplaats													
Beleggingsrekeningnummer											 N

L

N

N

B

A

E-mailadres																			
Telefoonnummer																

Beleggingsfondsen verkopen
Ik geef Nationale-Nederlanden Bank N.V. opdracht mijn gehele beleggingsportefeuille te verkopen
Ik geef Nationale-Nederlanden Bank N.V. opdracht om de volgende beleggingsfondsen uit mijn beleggingsportefeuille te verkopen:
Fondsnaam

Bedrag in Euro*

1.

of Totale positie
		

2.

		

3.

		

4.

		

5.

		

* Is de te verkopen waarde meer dan 95% van de totale waarde van het beleggingsfonds? Dan geeft u ons opdracht de totale positie in het betreffende beleggingsfonds te verkopen.

Wat wilt u doen met de opbrengst van de verkopen?
Ik wil de opbrengst liquide op mijn beleggingsrekening laten staan. Ga verder naar de stap ‘Ondertekening’.
Ik wil andere beleggingsfondsen aankopen. Ga verder naar de stap ‘Beleggingsfondsen aankopen’.

Beleggingsfondsen aankopen
Voor het aankopen van nieuwe beleggingsfondsen kunt u kiezen uit de fondsenlijst voor Begeleid Beleggen. Deze vindt u op nn.nl en op mijn.nn.
Daarnaast kunt u extra participaties aankopen van beleggingsfondsen die u al in uw portefeuille heeft.
Koop de volgende beleggingsfondsen voor mij aan
Fondsnaam 																									Bedrag in Euro*
1.
2.
3.
4.
5.

2397-40.2005

Voor de beleggingsfondsen die door ons worden aangeboden is door de fondsaanbieder een document met Essentiële Beleggers Informatie (EBI)
opgesteld. Dit document bevat informatie over het beleggingsbeleid, de risico’s en de kosten van het beleggingsfonds. U kunt de EBI’s vinden op
nn.nl en/of op de website van de fondsaanbieder. Wij adviseren u om de EBI’s te lezen voordat u besluit om in deze beleggingsfondsen te beleggen
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Ondertekening
Plaats

														

Datum

		

Handtekening

								

Let op:
U kiest er voor om zelf specifieke beleggingsfondsen te aan- of verkopen. Mogelijk past uw beleggingsportefeuille hierdoor
niet bij uw beleggingsprofiel. Wij adviseren u om te beleggen in de modelportefeuille die bij uw beleggingsprofiel past.
Stuur dit formulier volledig ingevuld en ondertekend naar:
Nationale-Nederlanden Bank N.V.
Operations Beleggen
Antwoordnummer 21
2509 VB DEN HAAG
(een postzegel is niet nodig)
Wij verwerken uw opdracht binnen 1 werkdag na ontvangst. Opdrachten die wij op een werkdag voor 12.00 uur ontvangen,
verwerken wij nog dezelfde dag. Het aanpassen van uw portefeuille kan 5 tot 10 werkdagen in beslag nemen. Dit heeft te maken met
de administratieve afwikkeling bij de fondsaanbieders.
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