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Woonfonds Overlijdensrisicoverzekering
Wijzigingsformulier rekeningnummer Automatische Incasso SEPA
Met dit formulier geeft u Woonfonds toestemming om uw rekeningnummer te veranderen. Vul het formulier helemaal in. Heeft u hulp nodig?
Neem dan contact op met uw adviseur.

Gegevens verzekeringnemer
Polisnummer:
Geslacht:

Man

Vrouw

Voorletters:

Achternaam:

Adres:
Postcode:

Woonplaats:

Telefoonnummer vast:

Telefoonnummer mobiel:

Geboortedatum:
E-mailadres:
Rekeningnummer (IBAN/BIC):
Dit moet een betaalrekening zijn. Is dit een buitenlandse betaalrekening? Dan vragen wij u om een bankafschrift
van deze rekening mee te sturen. Dit mag niet ouder zijn dan 3 maanden.
Voorletters:

Achternaam:

Plaats:
Ik geef Woonfonds toestemming om de premie voor mijn overlijdensrisicoverzekering af te schrijven van het rekeningnummer dat hierboven staat.
Dit mag Woonfonds doen totdat ik dit schriftelijk opzeg. Het incassant ID-nummer van Woonfonds is NL85ZZZ080770090010.

Ondertekening
Handtekening:
Datum:

Plaats:

Formulier terugsturen
U stuurt dit ingevulde formulier terug
• via uw adviseur
• via de upload-mogelijkheid op woonfonds.nl/orv/uploaden.
• per post (zonder postzegel) naar:
Woonfonds ORV
Antwoordnummer 1460
7300 VB Apeldoorn

37017-12-2020

Om uw persoonsgegevens te beschermen, mag u dit formulier niet naar ons mailen.
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Woonfonds en uw persoonsgegevens
Uw gegevens in vertrouwde handen
Sluit u een verzekering of financiële dienst af? Dan hebben wij uw gegevens nodig. Denk aan uw naam, adres en woonplaats, e-mailadres, telefoon
nummer en bankrekeningnummer. Soms hebben wij ook meer gegevens van u nodig. Achmea B.V. is verantwoordelijk voor een goede verwerking van
uw persoonsgegevens.

Wilt u weten welke gegevens wij verwerken en waarvoor?
Kijk dan in ons Privacy Statement op woonfonds.nl/privacy. Daar leest u ook wat uw rechten zijn. En wanneer u bezwaar kunt maken tegen verwerking
van uw gegevens.
Wilt u ons Privacy Statement op papier ontvangen?
Stuur een e-mail naar privacymanager@achmea.nl of stuur een brief naar:
Achmea B.V.
Privacy manager
Postbus 866
3700 AW Zeist

Woonfonds Hypotheken is een handelsnaam van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V.,
K.v.K. 08077009, geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.
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