Wijzigingsformulier
Extra Pensioen Sparen

Als u bij het invullen van dit formulier vragen heeft, kunt u natuurlijk altijd
‘Even Apeldoorn bellen’ op (055) 579 8100.
1.

Rekeninghouder
Rekeningnummer Extra Pensioen Sparen:
Naam:
Voorletter(s):
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoon (vast):
Telefoon (mobiel):
E-mailadres:

2.

Wijziging adres, telefoonnummer of e-mailadres
U verandert dit eenvoudig en snel in de Centraal Beheer app of via Mijn Centraal Beheer.

3.

Wijziging naam rekeninghouder
Gewijzigde naam en voorletters(s):

4.

Wijziging tegenrekening
Nieuw tegenrekeningnummer*:
Rekeningnummer:
Ten name van:

	De tegenrekening is een betaalrekening die op uw naam staat. Ook loopt deze rekening bij een in Nederland gevestigde en onder toezicht van
De Nederlandsche Bank staande bank. U ontvangt van ons een e-mail zodra wij uw tegenrekening hebben gewijzigd. Lees de e-mail goed door,
voordat u van uw nieuwe tegenrekening geld overboekt naar uw Extra Pensioen Sparen.

	Wijzigt u uw tegenrekening en schrijven wij uw periodieke inleg automatisch van uw tegenrekening af? Dan hebben wij
uw toestemming nodig. Met de ondertekening van dit wijzigingsformulier en het formulier ‘SEPA doorlopende machtiging’ geeft u Centraal Beheer toestemming om de inleg voor Extra Pensioen Sparen automatisch af te schrijven van
de nieuwe tegenrekening.

5.

Automatisch betalen
Ik wil vanaf (datum)
Ik betaal €

automatisch inleggen
(wilt u hier het bedrag invullen)

per maand
per jaar
	Geeft u voor het eerst opdracht om een bedrag van uw tegenrekening af te schrijven? Wij schrijven uw inleg
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automatisch van uw tegenrekening af. Daarvoor hebben wij uw toestemming nodig. Met de ondertekening van dit

wijzigingsformulier en het formulier ‘SEPA doorlopende machtiging’ geeft u Centraal Beheer toestemming om de
inleg voor uw Extra Pensioen Sparen rekening automatisch af te schrijven van de nieuwe tegenrekening.
Ik leg nu automatisch in en wil het bedrag wijzigen
het volgende bedrag inleggen

Ik wil vanaf (datum)
per maand €
per jaar €

(minimaal €50)
(minimaal €600)

Stoppen
Ik betaal nu automatisch en wil deze betaling stoppen.

6.

Overdracht naar een andere financiële dienstverlener

	Ik wil het opgebouwde saldo overdragen naar een andere financiële dienstverlener. Indien van toepassing geef ik
Centraal Beheer hierbij opdracht tot het stopzetten van mijn deposito. Ik beëindig hierbij Extra Pensioen Sparen bij
Centraal Beheer.
Naam aanbieder:
Rekeningnummer aanbieder:
Onder vermelding van:

7.

Beëindigen Extra Pensioen Sparen
Ik wil Extra Pensioen Sparen beëindigen

	Het beëindigen van Extra Pensioen Sparen heeft financiële gevolgen voor u. Meestal zijn de gevolgen negatief. U leest hierover in de productkenmerken
en productvoorwaarden van Extra Pensioen Sparen. U vindt deze op www.centraalbeheer.nl. U ontvangt altijd eerst een brief van ons met de afkoopwaarde van uw rekening.

8.

Belangrijk
Wijzigt u uw tegenrekening of begint u met inleggen?

	Wij schrijven uw inleg automatisch van uw tegenrekening af. Daarvoor hebben wij uw toestemming nodig. Met de
ondertekening van dit wijzigingsformulier en het formulier ‘SEPA doorlopende machtiging’ geeft u Centraal Beheer
toestemming om de inleg voor Extra Pensioen Sparen automatisch af te schrijven van de tegenrekening.

9.

Ondertekening
Datum:
Plaats:
Handtekening:

Stuur het ondertekende formulier in een envelop naar:
Centraal Beheer
afdeling Sparen
Antwoordnummer 506
7300 AB Apeldoorn

Goed om even te weten.
Wat doen wij en wie zijn wij?
Wij bieden verzekeringen en andere financiële diensten
aan. We verkopen onze producten en oplossingen zonder
tussenpersonen aan onze klanten. Zo bent u goed
verzekerd op de manier die bij u past.
Centraal Beheer is een handelsnaam van Achmea Bank
N.V., statutair gevestigd te Den Haag, en ingeschreven bij
de Kamer van Koophandel onder nummer 27154399.
Achmea Bank N.V. heeft een bankvergunning van
De Nederlandsche Bank en is opgenomen in het register
van de Autoriteit Financiële Markten onder nummer
12000011.
Het kantooradres van Achmea Bank N.V. is:
Spoorlaan 298, 5017 JZ Tilburg
www.centraalbeheer.nl
Uw privacy – waarom vragen wij u om gegevens?
We vragen uw persoonsgegevens en andere gegevens als
u bij ons een verzekering of financiële dienst aanvraagt.
We gebruiken uw gegevens binnen de Achmea Groep om
overeenkomsten aan te gaan en uit te voeren. Ook geven
we u informatie over producten en diensten die belangrijk
voor u kunnen zijn.
Waarvoor gebruiken we uw gegevens nog meer?
We gebruiken uw gegevens daarnaast:
• om ons bestand van relaties te beheren;
• om fraude te voorkomen en te bestrijden;
• om statistisch onderzoek te doen;
• om te voldoen aan de wet.
Als we uw persoonsgegevens gebruiken, houden we ons
aan de regels die hiervoor gelden, zoals de gedragscode
Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen.
Krijgt u liever geen informatie over onze producten
en diensten?
Of wilt u niet dat wij uw e-mailadres gebruiken?
Stuur dan een brief naar:
Centraal Beheer
Postbus 54, 7300 AB Apeldoorn
Of vul het webformulier op onze site in
www.centraalbeheer.nl/webformulier

Bent u het niet met ons eens?
Of heeft u een klacht over een product of dienst van
Achmea Bank? Dan horen wij dit graag. We willen u
namelijk zo goed mogelijk helpen.
Heeft u een klacht?
Dien uw klacht in bij de klachtenmanager. Dat kan op
3 manieren:
• Stuur een brief: Postbus 54, 7300 AB Apeldoorn
• Bel ons: (013) 461 2000
• Stuur een e-mail: klachten.achmea.bank@achmea.nl
Bent u niet tevreden over onze oplossing?
Bent u niet tevreden over de manier waarop wij uw klacht
oplossen? Dan kunt u terecht bij het Klachteninstituut
Financiële Dienstverlening (KiFiD). Het KiFiD helpt alleen
particulieren. U kunt niet bij het KiFiD terecht als u een
klacht heeft namens een bedrijf.
KiFiD
Postbus 93257, 2509 AG Den Haag
www.KiFiD.nl
Voor deze financiële dienst geldt het Nederlands recht.
Wilt u uw klacht niet indienen bij de
klachtenmanager of het KiFiD?
Of bent u niet tevreden over de behandeling of de
uitkomst hiervan? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan de
Nederlandse rechter. Behalve als de wet of internationale
verdragen iets ander bepalen.

