
Formulier wijziging 
fondsverdeling

Formulier insturen
Stuur dit compleet ingevulde formulier per e-mail naar service@trustus.nl of per post naar:

Trustus
Antwoordnummer 39165
1090 WC Amsterdam

Wijzigingen
Gevraagde wijzigingen worden uitgevoerd aan het eind van een kalendermaand waarin het  

verzoek wordt ontvangen.



Wijziging fondsverdeling

Fonds             Percentage

    Trustus Behoudend Mix Fonds %

    Trustus Neutraal Mix Fonds %

    Trustus Dynamisch Mix Fonds %

    Trustus Aandelen Index Fonds %

    Trustus Tech & Innovations Fund %

    Totaal 100 %

In dit fonds is het niet mogelijk om te beleggen in lijfrenteproducten.

Naam participant:     

Straat:         Nr.: 

Postcode:     Plaats: 

Contractnummer: 

Ondergetekende verzoekt de belegging van dit contract als volgt te wijzigen:

  Wijzigen huidige beleggingen en toekomstige investeringen

  Alleen wijzigen toekomstige investeringen (huidige beleggingen ongewijzigd laten)

Voor inzicht in uw belegging en uw huidige verdeling kunt u Mijn Trustus raadplegen.

Gegevens

+

Nieuwe fondsverdeling

Paasheuvelweg 20

1105 BJ Amsterdam

020 - 76 57 200

service@trustus.nl trustus.nl

Datum:

Naam:

Plaats:

Handtekening:

Toelichting: Indien de belegging op twee namen staat, dienen beide personen te tekenen.

Datum:

Naam:

Plaats:

Handtekening:

- - - -
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