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Kapitaaloverdracht

U heeft een lijfrente- of stamrecht¬kapitaal bij een andere financiële instelling. U wilt dat kapitaal 
onderbrengen bij de Rabobank. We leggen u graag uit hoe dat werkt en wat u zelf kunt doen voor 
een soepele overdracht. 

Protocol Stroomlijning Kapitaaloverdrachten
Om overdracht van kapitaal soepel te laten verlopen hebben verzekeraars, banken en 
beleggingsinstellingen afspraken gemaakt. Deze afspraken zijn vastgelegd in het Protocol 
Stroomlijning Kapitaaloverdrachten (PSK). De Rabobank en de meeste banken en verzekeraars zijn  
bij het PSK aangesloten. 
 
Afspraak tijdslijnen
In het PSK is afgesproken dat een kapitaaloverdracht  binnen 14 kalenderdagen uitgevoerd wordt. De 
termijn van 14 dagen gaat in als alle benodigde documenten bij de overdragende partij aanwezig 
zijn. Duurt de kapitaaloverdracht toch langer? Dan kunt u een rentevergoeding aan de overdragende 
partij vragen.

Het proces voor kapitaaloverdracht 

Een bestaande rekening
Heeft u al een rekening Rabo ToekomstSparen waar de gelden op gestort mogen worden? Neem dan 
contact op met uw adviseur om het bijstorten te regelen. 

Een nieuwe rekening
Heeft u nog geen bestaande rekening Rabo ToekomstSparen? Of wilt u een kapitaaloverdracht voor 
een rekening Rabo ToekomstUitkering of Rabo GoudenhanddrukUitkering? Open dan op www.
rabobank.nl een nieuwe rekening. Het aanvragen van de kapitaaloverdracht regelt u dan samen met 
het openen van de rekening. 

Lever alle getekende documenten aan zoals aangegeven door de adviseur of in het online proces.
Wij sturen alle documenten naar de overdragende partij. Als wij binnen 14 dagen geen reactie 
ontvangen, dan informeren wij bij de overdragende partij naar de status van de overdracht.
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Wij informeren u over de voortgang 
Maakt u gebruik van Rabo InternetBankieren? Dan informeren wij u via Berichten over de voortgang 
van de kapitaaloverdracht. Heeft u geen Rabo InternetBankieren? Dan informeren wij u per brief.

Wat kunt u zelf doen voor een vlotte overdracht? 
Ondanks het PSK en de actieve rol van de Rabobank komt het voor dat een kapitaaloverdracht langer 
duurt dan ververwacht. Met de volgende tips gaat de overdracht sneller:

1. Zorg voor een compleet dossier
De overdragende partij zet de kapitaaloverdracht pas in gang als het dossier helemaal compleet 
is. Zorg ervoor dat u alle gevraagde documenten bij ons aanlevert. Doe dat zo snel mogelijk om te 
voorkomen dat de overdracht vertraagd wordt.

2. Onderteken de afkoopofferte
Is er sprake van een kapitaaloverdracht vóór het einde van de looptijd? Dan ontvangt u van de 
overdragende partij een afkoopofferte. In dit document staat de over te dragen waarde, eventueel 
verminderd met kosten. Onderteken dit document en stuur het zo snel mogelijk terug naar de 
overdragende partij. De termijn van 14 kalenderdagen waarbinnen een overdracht moet zijn 
afgerond, gaat in nadat de overdragende partij de afkoopofferte terug heeft ontvangen. 

3. Informeer rechtstreeks bij de overdragende partij
Rabobank informeert bij de overdragende partij naar de status van de kapitaaloverdracht. Is de 
overdracht na 14 kalenderdagen nog niet uitgevoerd? Dan kan het helpen om zelf contact op te 
nemen met de overdragende partij. Als polis- of rekeninghouder heeft u recht op informatie over de 
status. Ook kunt u een verzoek tot rentevergoeding indienen na het verstrijken van de PSK termijn 
van 14 dagen. Onze ervaring is dat informeren bij de overdragende partij het proces kan versnellen. 


