Totstandkoming overeenkomst Trustus
Overeenkomst

Op 			 
heeft u een beleggingsproduct bij Trustus afgesloten. Trustus heeft een AFM vergunning voor het aanbieden
van fondsen. In een persoonlijk gesprek met een van onze medewerkers bent u geïnformeerd over de producten van Trustus zodat u kunt
beoordelen of dit product geschikt voor u is.

Execution only
De producten van Trustus worden op basis van “execution only” aangeboden. Dat betekent dat wij u niet adviseren en niet beoordelen of dit
product passend voor u is. Ook controleren wij niet of er andere producten zijn die beter bij uw (financiële) situatie passen. Als u wilt weten of
een product geschikt is voor uw persoonlijke situatie dient u hier zelf een financieel adviseur voor in te schakelen.

Totstandkomingsvergoeding
Wij brengen u een totstandkomingsvergoeding van €249,- in rekening. Door dit formulier te ondertekenen gaat u hiermee akkoord. U ontvangt
hiervoor een factuur van Trustus.

Bedenktijd
Mocht u zich bedenken en af willen zien van deze aanvraag, dan verzoeken wij u, dat binnen 5 werkdagen na het ondertekenen van deze
totstandkoming overeenkomst aan ons kenbaar te maken. U kunt hiervoor een e-mail sturen naar pensioen@trustus.nl met vermelding van uw
naam en offertenummer.

Overdracht
Als bij de aanvraag sprake is van een kapitaaloverdracht van een andere bank of verzekeraar, zetten wij dit 5 werkdagen na ondertekening van
deze overeenkomst voor u in gang. Als u na deze datum besluit de aanvraag in te trekken, dient u de eventuele overdracht zelf te annuleren bij
uw bank of verzekeraar.

Essentiële informatiedocument
Het Essentiële informatiedocument (Eid) is door Trustus aan u ter beschikking gesteld. Het Eid kunt u ook vinden op trustus.nl/beleggersinformatie.

Wij danken u voor het vertrouwen.

Voor akkoord

Datum:

-

-
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Plaats:

Plaats:

Handtekening:

Handtekening:

-

-
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