
 Log in op je Persoonlijke Bankomgeving  en start je aanvraag  
 via Instellingen  Overstapservice.

 Vul je oude rekeningnummer in en de datum waarop je de  
 Overstapservice wilt laten ingaan. 

  Bevestig de aanvraag online.  
Heb je een gezamenlijke rekening? Dan moet je mederekeninghouder de aanvraag 
ook bevestigen. Zodra wij je aanvraag hebben verwerkt, krijg je van ons een 
bevestigingsmail met de startdatum van de Overstapservice.

Overstappen van bank:  
zo geregeld!

Wat is de Overstapservice?

Wat doet de Overstapservice?

De Overstapservice is een gezamenlijk initiatief van Nederlandse banken dat overstappen 
van bank voor jou een stuk makkelijker maakt. Met behulp van deze service kun jij binnen 
no time je nieuwe rekening gebruiken voor alle transacties.

De Overstapservice informeert alle bedrijven en instanties die automatisch bij jou incas-
seren over je nieuwe rekeningnummer. Zodat bijvoorbeeld de automatische incasso van je 
zorgverzekeraar gewoon doorloopt vanaf je nieuwe rekening. Omdat de Overstapservice 
13 maanden loopt, worden ook je jaarlijkse incasso’s meegenomen. Alle bijschrijvingen op je 
oude rekening, zoals je salaris, worden 13 maanden lang doorgeleid naar je nieuwe rekening. 

Overweeg jij al een tijdje over te stappen van bank, 

maar vind je het teveel gedoe? Dat valt hartstikke 

mee! Bij Knab regel je het gemakkelijk online, je hoeft 

bijna niets zelf te doen. In het stappenplan hieronder 

zie je precies hoe het werkt.
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https://www.knab.nl/


Stap over naar een compleet bankpakket

Voor € 5 per maand krijg je bij Knab een compleet betaalpakket  
met zoveel betaal- en spaarrekeningen als je wilt, rente op je betaal-  
en spaarrekening en een optionele gratis creditcard.  
En niet onbelangrijk: onze service krijgt gemiddeld een 8,9!

Download de voorwaarden van de Overstapservice

Je oude rekening opzeggen

Dat hoeft natuurlijk niet, maar het is wel een stuk voordeliger om al jouw bankzaken bij 
één bank onder te brengen. Heb je nog producten bij je oude bank, zoals een hypotheek? 
Informeer dan bij je oude bank of je de rekening kunt opzeggen. Twee weken na de ingang 
van de Overstapservice kun je jouw oude rekening opzeggen.

werkt in jouw voordeel

  Alle partijen die geld bijschrijven op je rekening, moet je zelf informeren over  
je nieuwe rekeningnummer. Denk bijvoorbeeld aan je werkgever, maar ook aan de  
Belastingdienst voor teruggaves. Hiervoor hebben we handige overstapkaarten  
die je zelf kunt opsturen.

  Heb je periodieke of geplande overboekingen ingesteld op je oude rekening?  
Doe dat dan opnieuw voor je Knab rekening. Als je wilt, kun je contact met ons  
opnemen. Wij helpen je dan bij het overzetten van je periodieke overboekingen.

  Staat er nog saldo op je oude rekening?  
Boek dat dan zelf over naar je Knab rekening.
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LET OP: je moet je nieuwe rekeningnummer zelf met je DigiD doorgeven aan  
de Belastingdienst.

https://www.knab.nl/
https://www.knab.nl/~/media/knab/shared/overstapservice/algemene_voorwaarden_overstapservice.pdf
https://www.facebook.com/knab.nl
https://www.youtube.com/channel/UCbE7S5QalEvWDVTk_5HWzxA
https://twitter.com/knab_nl
https://plus.google.com/+KnabNL/posts
https://www.linkedin.com/company-beta/2731271/
https://www.knab.nl/
https://www.knab.nl/~/media/knab/shared/overstapservice/overstapkaarten.pdf

