
1	 Mijn	gegevens

Naam	en	voorletter(s)	

Adres	en	huisnummer	

Postcode	en	woonplaats	

Geboortedatum	 	 l	 Man		l	 Vrouw

Burgerservicenummer	

Telefoonnummer	thuis	

Telefoonnummer	mobiel	

E-mailadres	

2	 Gegevens	mederekeninghouder	(als dat van toepassing is)

Naam	en	voorletter(s)	

Adres	en	huisnummer	

Postcode	en	woonplaats	

Geboortedatum	 	 l	 Man		l	 Vrouw

Burgerservicenummer	

Telefoonnummer	thuis	

Telefoonnummer	mobiel	

E-mailadres	

Betaalrekeningnummer	op	naam	van		
mederekeninghouder	voor	identificatie	

3	 Mijn	rekening	

Welke	betaalrekening	op	uw	naam		
wilt	u	opgeven	als	vaste	tegenrekening?		

4	 Gegevens	BLG	Groeirente	Spaarrekening

Bedrag	inleg	 €	 	 (minimaal € 1.000)

Looptijd	 vijf	jaar
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Openen
BLG Basis Spaarrekening en BLG Groeirente Spaarrekening
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5	 Ondertekenen

 ● Ik ga akkoord met de Productvoorwaarden BLG Groeirente Spaarrekening, het Reglement Spaarrekeningen, de Algemene 
Bankvoorwaarden, de BLG Dienstenwijzer en het Privacy- en cookiereglement. 

 ● Ik ga ermee akkoord dat deze overeenkomst wordt beëindigd wanneer blijkt dat ik niet voldoe aan de acceptatiecriteria 
van BLG Wonen.

 ● Ik ben me ervan bewust dat het rekeningnummer dat ik opgeef als vaste tegenrekening ook wordt gebruikt voor mijn 
identificatie.

Plaats	 	 Plaats			

Datum	 	 Datum	

Handtekening	aanvrager

	

Handtekening	mederekeninghouder

6	 Versturen

Stuur mee

 ● Kopie van een geldig identiteitsbewijs. Dit mag een paspoort, identiteitskaart of Nederlands rijbewijs zijn. Is uw identiteits-
kaart of rijbewijs een pasje? Maak dan een kopie van de voor- en achterkant.

 ● Kopie van het geldige identiteitsbewijs van uw mederekeninghouder, als u een mederekeninghouder heeft. 

Stuur dit formulier samen met de gevraagde documenten naar

sparen	@	blg.nl

De	looptijd	van	uw	Groeirente	

De	looptijd	van	uw	Groeirente	gaat	in	zodra	de	inleg	op	Basis	is	bijgeschreven.	Op	dat	moment	stellen	we	ook	het	op	dat	
moment	geldende	rentepercentage	vast.

 ● Stort u minder op uw Basis dan wat u met ons heeft afgesproken, dan gaan we deze overeenkomst aan voor deze lagere 
inleg. 

 ● Stort u minder dan het minimale bedrag op uw Basis, dan wordt Groeirente niet geopend en blijft het gestorte bedrag op 
uw Basis staan. 

 ● Stort u méér dan het bedrag dat u met ons heeft afgesproken, dan storten we de afgesproken inleg op uw Groeirente en 
blijft de rest van het gestorte bedrag op uw Basis staan.

Bescherming	Persoonsgegevens

BLG	Wonen	kan	persoonlijke	informatie	vragen	wanneer	een	financieel	product	of	een	financiële	dienst	wordt	aangevraagd	
of	gewijzigd.	BLG	Wonen	vraagt	dan	bijvoorbeeld	om	naam,	adres	en	woonplaats.	Dit	zijn	persoonsgegevens.	BLG	Wonen	
behoort	tot	de	groep	van	bedrijven	van	SNS	REAAL	N.V.	en	heeft	SNS	REAAL	aangesteld	als	verantwoordelijke	voor	het	
verwerken	van	persoonsgegevens	van	klanten.	De	gegevens	worden	voor	de	volgende	doelen	gebruikt:	om	overeenkomsten	
te	sluiten	en	uit	te	voeren,	om	het	klantenbestand	te	behouden	en	te	vergroten,	om	de	veiligheid	en	integriteit	van	de	
financiële	sector	in	stand	te	houden,	om	fraude	te	voorkomen	en	te	bestrijden,	om	statistieken	te	berekenen	en	te	analyseren	
en	om	te	voldoen	aan	de	wet.	Het	volledige	privacyreglement	is	te	lezen	op	blg.nl.	Ook	andere	bedrijven	die	behoren	tot	
SNS	REAAL	N.V.	kunnen	de	persoonsgegevens	voor	deze	doelen	gebruiken.	Daarnaast	is	op	dit	gebruik	de	‘Gedragscode	
Verwerking	Persoonsgegevens	Financiële	Instellingen’	van	toepassing.	Deze	Gedragscode	is	te	lezen	op	nvb.nl.
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Let op! Onderstaande gegevens vult de Adviseur in

Gegevens	Adviseur	BLG	Wonen

Naam	en	voorletter(s)	

Nummer	adviseur	

Telefoonnummer	

Plaats	

Datum	

Handtekening
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