Even een doorlopende
incassomachtiging
(SEPA) doorgeven.
voor uw Extra Pensioen Sparen
Als u bij het invullen van dit formulier vragen heeft, kunt u natuurlijk altijd ‘Even Apeldoorn bellen’ op (055) 579 8100.

Onze gegevens
Naam Achmea Bank N.V.
Incassant ID NL93ZZZ272619990000
Adres Spoorlaan 298, 5017 JZ Tilburg
Product Extra Pensioen Sparen
Kenmerk 1ABBANK

Uw gegevens
Uw naam .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Uw telefoonnummer (vast en mobiel) ...........................................................................................................................................................................................................................................................................
Rekeningnummer Extra Pensioen Sparen
Rekeningnummer voor incasso
Rekening voor incasso staat op naam van ..........................................................................................................................................................................................................................................................

Ondertekening
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Achmea Bank N.V. om doorlopende incasso-opdrachten
aan uw bank te sturen. En u geeft uw bank toestemming om doorlopend het afgesproken bedrag van uw rekening af te
schrijven als inleg op uw Extra Pensioen Sparen. Bent u het niet eens met een afschrijving via de incasso-opdracht?
Dan kunt u deze laten terugboeken door uw bank.
Rekeninghouder van Extra Pensioen Sparen
Naam

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Plaats ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Datum ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Handtekening .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

E-mailen is het snelst
Scan dit formulier en e-mail het naar eps@centraalbeheer.nl. Vergeet niet om een kopie van een bankafschrift en van
een geldig identiteitsbewijs (paspoort of Nederlandse ID-kaart) mee te sturen. Zet in de onderwerpregel van de e-mail
alstublieft uw rekeningnummer.
U kunt de gevraagde stukken ook per post sturen naar:

39845 15.07

Centraal Beheer, Afdeling Sparen, Antwoordnummer 506, 7300 AB Apeldoorn
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