Bankcode

Financieel Jaaroverzicht 2021
Mocht u nog vragen hebben kijk dan op
www.rabobank.nl en kies voor Nieuws
of neem contact op met onze bank.
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Bij Betalen staan de naam van het
pakket en jouw rekeningnummer
vermeld. Verder zie je het saldo dat
op 1 januari en 31 december op de
rekening stond. Het kan zijn dat je
rente hebt betaald. Dan heb je rood
gestaan of is negatieve creditrente in
rekening gebracht.

Telefoon
E-mail

Datum
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Pagina
Onze referentie

Geachte klant,
Dit is uw Financieel Jaaroverzicht van het afgelopen jaar. Hierin vindt u de gegevens van uw
rekeningen en eventuele creditcards en hypotheken. Deze informatie kunt u gebruiken bij het
invullen van uw belastingaangifte. Meer informatie over uw Financieel Jaaroverzicht vindt u op
rabobank.nl/financieeljaaroverzicht.
Als tegoeden op uw rekeningen en eventuele creditcards vallen onder het depositogarantiestelsel,
dan staat dat per rubriek vermeld. Meer informatie hierover vindt u op rabobank.nl/dgs.
Heeft u verzekeringen, beleggingen of consumptieve kredieten? Dan ontvangt u hiervan
afzonderlijke jaaropgaven.

Bij Creditcards staan jouw rekeningnummer, het type creditcard en
de laatste 4 cijfers van jouw creditcardnummer.
Het kan zijn dat er meer creditcards
staan dan dat er nu actief zijn.
Bijvoorbeeld doordat de creditcard is
vervangen op de vervaldatum.
Verder zie je het saldo dat op 31
december op de creditcard stond.

Met vriendelijke groet,
Rabobank
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Betalen
De tegoeden op de rekeningen in deze rubriek vallen onder het
depositogarantiestelsel. Kijk voor meer informatie op rabobank.nl/dgs.
NL** RABO **** **** **
Saldo 01-01-2021
Saldo 31-12-2021
Door u ontvangen rente in 2021
Door u betaalde rente in 2021
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Creditcards
De tegoeden op de creditcard(s) in deze rubriek vallen onder het
depositogarantiestelsel. Kijk voor meer informatie op rabobank.nl/dgs.
NL** RABO **** **** **
Saldo 31-12-2021
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Bij Financieringen staan de naam van
de financiering en jouw overeenkomstnummer vermeld. Verder zie je het
saldo dat op 1 januari en 31 december op de rekening stond en de rente
die je hebt betaald. Je ziet hier de
financieringen die in het betreffende
jaar actief zijn en/of opgenomen.

Sparen
De tegoeden op de rekeningen in deze rubriek vallen onder het
depositogarantiestelsel. Kijk voor meer informatie op rabobank.nl/dgs.
NL** RABO **** **** **
Saldo 01-01-2021
Saldo 31-12-2021
Door u ontvangen rente in 2021
Door u betaalde rente in 2021
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Bij Sparen staan de naam van de
rekening en jouw rekeningnummer
vermeld. Verder zie je het saldo dat
op 1 januari en 31 december op de
rekening stond en de rente die je hebt
ontvangen. Heb je rente betaald? Dan
is negatieve rente in rekening gebracht over een deel van je saldo.
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Financieringen
NL** RABO **** **** **
Saldo 01-01-2021
Saldo 31-12-2021
Door u betaalde rente in 2021
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Let op: Het overzicht van jouw hypotheek sturen we naar de hoofdcontractant, ook als de hypotheek op
naam staat van twee of meer personen. De hoofdcontractant is degene
die als eerst op de hypotheekakte genoemd staat.

