Vervolgstappen afronden aanvraag Internet Spaarrekening
U heeft gekozen voor een Lloyds Bank Internet Spaarrekening. Uw aanvraag is verstuurd en in behandeling. Zodra
u onderstaande 2 stappen succesvol heeft doorlopen is uw Internet Spaarrekening geopend en geactiveerd.
Stap 1: Identificatie en controle
Om uw aanvraag af te ronden vragen wij u om een foto of scan van de volgende documenten op te sturen:
l

Paspoort of identiteitskaart
Lloyds Bank is wettelijk verplicht om uw identiteit te controleren aan de hand van foto/scan van uw
paspoort of identiteitskaart.
Indien u een identiteitskaart heeft, is een foto/scan van zowel de voor- als achterzijde nodig.
Een foto/scan van uw rijbewijs nemen wij niet in behandeling.
Lloyds Bank maakt gebruik van een externe partij om de echtheid van uw paspoort of identiteitskaart te
controleren. Met het toesturen van een foto/scan van uw paspoort of identiteitskaart, geeft u Lloyds
Bank toestemming deze met de externe partij te delen.

l

Bankafschrift van de tegenrekening
Op het bankafschrift controleren wij uw naam als rekeninghouder van de tegenrekening, het adres en het
IBAN van uw tegenrekening. Het bankafschrift mag niet ouder dan 3 maanden zijn en de transacties
dienen zichtbaar te zijn.

Stuur beide documenten naar legitimatie@lloydsbank.nl.
Stap 2: Rekening activeren
Nadat wij de documenten van stap 1 hebben gecontroleerd, ontvangt u een e-mail met uw gebruikersnaam
waarmee u uw Internet Spaarrekening kunt activeren. U gebruikt dezelfde gebruikersnaam om in te loggen op
Lloyds Bank internetbankieren.
Ga naar Rekening activeren. Hier wordt gevraagd naar uw gebruikersnaam. Vervolgens ontvangt u een sms met
een mTAN code op het mobiele telefoonnummer dat u heeft opgegeven bij uw aanvraag. Hierna kunt u zelf uw
PIN instellen voor het inloggen op Lloyds Bank Internetbankieren.
Internet Spaarrekening beheren
Na het voltooien van deze stappen kunt u inloggen op het Lloyds Bank internetbankieren. Hier vindt u alle
informatie over uw Internet Spaarrekening, zoals IBAN, en kunt u uw spaargeld veilig beheren.
Meer informatie
Op https://www.lloydsbank.nl/klantenservice/faq vindt u antwoorden op veelgestelde vragen. Of neem
telefonisch contact op met onze medewerkers van de Spaar Service Desk via 020 200 83 88.

Met vriendelijke groet,
Lloyds Bank
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