Exemplaa
ar terug te stu
uren naar de maatschappij
m
AG Insura
ance nv
E. Jacqmainlaan 53
SSEL
1000 BRUS
België
e schuldeiser : BE81ZZZ040
04494849
Identificatie

MANDAAT
T SEPA EU
UROPESE DOMICILIË
D
RING - CO
ORE
Mandaatre
eferte

XXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXX

Ik, ondergete
ekende, 0 verzekeringnem
v
er
0 niett-verzekeringne
emer, verklaar
• reken
ninghouder of volmachthouder te zijn van onde
erstaande reken
ning
• in te stemmen dat AG
A Insurance op
pdrachten stuurtt naar mijn bank
k om een bedrag van mijn rekeening te debitere
en
• in te stemmen dat mijn
m bank mijn re
ekening debitee rt in overeenste
emming met de opdracht van A
AG Insurance
• in te stemmen met het
h voorstel van AG Insurance e
een kennisgevin
ngstermijn in ac
cht te nemen vaan minimum vijf dagen voorafga
aand
de uitvoering va
an iedere gedom
micilieerde betalling. De kennisg
geving zal gerich
ht worden aan dde verzekeringn
nemer. Voor
aan d
maan
ndelijkse betalin
ngen gebeurt de
e kennisgeving e
eenmaal per jaa
ar en minimum vijf
v dagen vóór de jaarvervalda
ag van het contrract
• akkoord te gaan met de registratie en
e verwerking vvan mijn persoonsgegevens door AG Insurancce nv, met maatschappelijke ze
etel te
acqmainlaan 53 te 1000 Brusse
el, zijnde de vera
v
de verwerk
king. Deze perssoonsgegevens worden uitsluite
end
E. Ja
antwoordelijke voor
verwerkt voor de uitvvoering van betalingsdiensten m
met betrekking tot het contract waarvoor het m
mandaat gegeve
en is, met inbeg
grip
het voorkomen van
v misbruik en
n fraude. Voor h
het recht van toe
egang en het recht van verbeteering van onjuistte gegevens die
ent
van h
een vverzoek gericht te worden aan bovenvermeld a
adres.
Ik kan een E
Europese domicciliëring laten terrugbetalen doorr mijn bank volg
gens de voorwaa
arden die in mijnn overeenkomst met de bank zijn
z
vastgelegd. Een verzoek to
ot terugbetaling moet
m
gebeuren binnen de 8 we
eken na de datu
um waarop het bbedrag gedebite
eerd werd.

Mijn gegevvens
Naam (*)
Voornaam (*)
Straat (*)
Nummer (**)

Busnr

P
Postcode (*)

Gemeente (*)
Land
E-mailadre
es
GSM

Rekeningnummer IBAN (*)
BIC (*)

Hoedanigh
heid (*)

Rekeninghouder 0

Volmachtthouder 0

Type-betaling (*)

Terugkerend
d

Eenmalig
g

0

0

Referentie betaling (*)
ummer, ...)
(contractnu
Opgemaakkt te ........................................................... ...........................
Datum (*)
Ha ndtekening (*)) (**)

Handdtekening
verzzekeringnemerr (*) (***)

(*) Verpliccht in te vullen.
(**) Voor e
een rechtsperso
oon, handtekenin
ng van de verte
egenwoordiger(s
s) die gemachtig
gd is/zijn de vennnootschap te verbinden,
v
met
toevoe
eging van zijn/hu
un naam en hoe
edanigheid.
(***) Alleen vereist indien verschillend
v
van
n rekeninghoude
er of volmachtho
ouder.

Gelieve d
dit documen
nt ingevuld en
e ondertek
kend terug te
e bezorgen aan
AG Insurrance nv - Ex
xpenses & Receipts
R
-E
E. Jacqmainlaan 53, 100
00 Brussel.
AG Insurance nv – E. Jacqmainlaan 53, B-1000
0 Brussel – RPR Brussel – BTW BE 0404.494.849 – www.aginsuraance.be
Tel. +32(0)2 664 81 11 – Fax +32
2(0)2 664 81 50
erneming toegelatten onder code 00
079, onder toezichht van de Nationalle Bank van België
ë, de Berlaimontlaaan 14, 1000 Brus
ssel
Verzekeringsonde

Exemplaar Betaler
AG Insura
ance nv
E. Jacqmainlaan 53
SSEL
1000 BRUS
België
e schuldeiser : BE81ZZZ040
04494849
Identificatie
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MANDAAT
T SEPA EU
UROPESE DOMICILIË
D
RING - CO
ORE
Mandaatre
eferte

XXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXX
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etel te
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v
de verwerk
king. Deze perssoonsgegevens worden uitsluite
end
E. Ja
antwoordelijke voor
verwerkt voor de uitvvoering van betalingsdiensten m
met betrekking tot het contract waarvoor het m
mandaat gegeve
en is, met inbeg
grip
het voorkomen van
v misbruik en
n fraude. Voor h
het recht van toe
egang en het recht van verbeteering van onjuistte gegevens die
ent
van h
een vverzoek gericht te worden aan bovenvermeld a
adres.
Ik kan een E
Europese domicciliëring laten terrugbetalen doorr mijn bank volg
gens de voorwaa
arden die in mijnn overeenkomst met de bank zijn
z
vastgelegd. Een verzoek to
ot terugbetaling moet
m
gebeuren binnen de 8 we
eken na de datu
um waarop het bbedrag gedebite
eerd werd.
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P
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g
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een rechtsperso
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un naam en hoe
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er of volmachtho
ouder.
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