Mutatieformulier 2 Vermogensopbouw Hypotheek
Stortingen beleggingsrekening
Wanneer kan dit formulier worden gebruikt?
–	bij een éénmalige extra storting				
–	bij wijziging van de maandelijkse inleg				
–	bij wijziging van de fondsverdeling voor maandelijkse stortingen

zie punt 1, 2, 4, 5, 6 en 7
zie punt 1, 3, 5, 6 en 7
zie punt 1, 3, 4, 5, 6 en 7

Let op: Als uw beleggersrekening aangetekend is in box 1, dan is het fiscaal niet toegestaan om uw inleg te verhogen.
Florius controleert uw mutatie. U bent echter zelf verantwoordelijk voor het op de juiste manier hanteren van de fiscale
regels.

1 Uw hypotheeknummer en uw beleggingsrekeningnummer bij Florius
Hypotheeknummer
Beleggingsrekeningnummer
t.n.v.
en/of t.n.v.

2 Extra storting met afwijkende fondsverdeling
Het bedrag van de extra storting (minimaal € 1.150,-) kunt u overmaken op IBAN: NL57 ABNA 0489 8080 18 ten name
van de Stichting Beleggersgiro SGG-Trust inzake Florius bij de ABN AMRO Bank onder vermelding van uw beleggings
rekeningnummer.
Alle participaties worden in principe rechtstreeks met de aanbieder van de beleggingsinstelling verhandeld, met uitzondering van
die participaties in beleggingsinstellingen die uitsluitend via een effectenbeurs of handelsplatform kunnen worden verhandeld.
Aan deze transacties zijn kosten verbonden van 0,5% van het bedrag waarvoor u participaties koopt.
Een extra storting in de opnamefondsen heeft geen gevolgen voor de maandelijkse opname. Voor informatie kunt u contact
opnemen met de afdeling Advies & Service van Florius, telefoon 033 - 752 5000.
Bedrag extra storting: €
Als u wilt dat de extra storting op de gebruikelijke manier wordt verdeeld, dan hoeft u hieronder niets aan te geven.
In afwijking van hetgeen is aangegeven bij het openen van de beleggingsrekening of door middel van een eventueel latere
opgegeven mutatie dient uitsluitend de extra storting als volgt over de voor u relevante fondsen te worden verdeeld:

Opbouwfondsen
Aub opgeven in euro per fonds of in percentages van het totaalbedrag
BNP Paribas				
Parworld Track EMU Government Bond
					
BNP Paribas L2 Bond Euro Short Term P
					
Allianz Nederland Asset Management		
Allianz Amerika Aandelen Fonds
					Allianz Europa Aandelen Fonds
					Allianz Europa Obligatie Fonds

Robeco Asset Management			Robeco
					Robeco Global Total Return Bond Fund
					Robeco Lux o rente
SNS Beleggingsfondsen			SNS Wereld Aandelenfonds
					SNS Euro Obligatiefonds
					SNS Euro Liquiditeitenfonds
ABN AMRO Profielfondsen 			
ABN AMRO Profielfonds 1
					ABN AMRO Profielfonds 2
					ABN AMRO Profielfonds 3
					ABN AMRO Profielfonds 4
					ABN AMRO Profielfonds 5
					ABN AMRO Profielfonds 6
					Totaal
Let op! Als u kiest voor ABN AMRO Profielfondsen dan moet u de ‘Vragenlijst risicoprofiel Vermogensopbpouw Hypotheek
t.b.v. ABN AMRO Profielfondsen’ opnieuw invullen om uw juiste risicoprofiel te bepalen. Dit komt omdat de ABN AMRO
Profielfondsen uit zes risicoprofielen bestaat, in plaats van drie risicoprofielen die er zijn bij de Vermogensopbouw Hypotheek.

Opnamefondsen
					

BNP Paribas L1 Multi-Asset Income Fund OPN

					Parworld Track EMU Government Bond OPN
					Totaal

3 Wijziging maandelijkse inleg
Verlaging van uw maandelijkse inleg is alleen mogelijk als Florius hiermee instemt.
Als u én uw maandelijkse inleg én de fondsverdeling wilt wijzigen, dient u ook punt 4 (wijziging fondsverdeling) in te vullen.
Wijzigen bedrag maandelijkse inleg
was: €			
wordt: € 			

(De minimale maandelijkse inleg bedraagt € 25,-)

4 Wijziging fondsverdeling
De wijziging van de fondsverdeling heeft uitsluitend betrekking op uw toekomstige maandelijkse inleg.
U kunt hieronder per fonds aangeven voor hoeveel euro moet worden gekocht, of voor welk percentage van het
totaalbedrag van uw maandelijkse inleg.
BNP Paribas		
		
Parworld Track EMU Government Bond
					
BNP Paribas L2 Bond Euro Short Term P
				
Allianz Nederland Asset Management		
Allianz Amerika Aandelen Fonds
					Allianz Europa Aandelen Fonds
					Allianz Euro Obligatie Fonds
Robeco Asset Management			Robeco
					Robeco Global Total Return Bond Fund
					Robeco Lux o rente
SNS Beleggingsfondsen			SNS Wereld Aandelenfonds
					SNS Euro Obligatiefonds
					SNS Euro Liquiditeitenfonds

ABN AMRO Profielfondsen 			

ABN AMRO Profielfonds 1

					ABN AMRO Profielfonds 2
					ABN AMRO Profielfonds 3
					ABN AMRO Profielfonds 4
					ABN AMRO Profielfonds 5
					ABN AMRO Profielfonds 6
					Totaal

5 Mutatiedata (= in- en uitstapdata) beleggingsfondsen
Het aan- en verkopen van de fondsen vindt eenmaal per maand plaats, op de één na laatste dag van de maand waarop
zowel Euronext Amsterdam N.V. als de Stichting Beleggersgiro SGG-Trust geopend zijn. Het mutatieformulier dient tien
werkdagen voor de mutatiedatum bij de Stichting Beleggingsrekening SGG-Trust ontvangen te zijn. Indien het mutatie
formulier niet tijdig wordt ontvangen, zal het per de eerstvolgende mutatiedatum worden verwerkt.
Bij een extra storting dient het te beleggen bedrag uiterlijk twee werkdagen voor de mutatiedatum bij de Stichting
Beleggersgiro SGG-Trust ontvangen te zijn.

6 Voorwaarden beleggingsfondsen
De beleggingsfondsen die door Florius worden aangeboden hoeven niet allemaal geschikt te zijn voor uw persoonlijke
situatie. Wij gaan ervan uit dat u kennis heeft genomen van de specifieke informatie van alle beleggingsfondsen.
Florius adviseert niet met betrekking tot de fondskeuze.
Voor de verschillende beleggingsfondsen zijn de documenten ‘Essentiële Beleggersinformatie’ en vereenvoudigde
prospectussen opgesteld met informatie over het product, de kosten en de risico’s. U kunt deze documenten opvragen
bij de afdeling Advies & Service van Florius telefoon 033 - 752 5000. U kunt deze ook vinden op of via: www.florius.nl

7 Ondertekening
LET OP! Florius toetst niet of de door u opgegeven stortingen en/of wijzigingen resulteren in een beleggingsportefeuille
die qua samenstelling afwijkt van uw risicoprofiel.
Plaats							Datum
Als er meerdere rekeninghouders zijn, dienen deze hier allen te ondertekenen.

Handtekening

Rekeninghouder 1				Rekeninghouder 2

N.B. U kunt dit formulier sturen naar:
Florius, Postbus 1700, 3800 BS Amersfoort.
Of per mail naar service@florius.nl
Houdt u rekening met een verwerkingstijd van 14 dagen!

FL0506-0916

