Doorlopende machtiging | SEPA
Naam
Postcode
Land

Aon Nederland C.V.
3063 ED
Nederland

Adres
Woonplaats
Incassant ID

Admiraliteitskade 62
Rotterdam
NL22ZZZ556886160001

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming:
· aan Aon om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw
rekening af te schrijven, vanwege de betaling van uw verzekering;
· aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de
opdrachten van Aon.
Voorafgaand aan de incasso informeren wij u over het incassobedrag en de incassodatum.
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor
binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Gegevens
Klantnummer

Soort verzekering

Naam

Adres

Postcode

Woonplaats

Land

Bankrekening (IBAN)

Gewenste betaaltermijn

Bankidentificatie (BIC)*

Maandelijks

Datum

SEPA-PS (08-2018)

Plaats

* Alleen verplicht voor een niet-Nederlands rekeningnummer

Per kwartaal

Handtekening

Per jaar

Mandate for recurrent collections | SEPA
Name
Postal code
Country

Address
City
Creditor ID

Aon Nederland C.V.
3063 ED
The Netherlands

Admiraliteitskade 62
Rotterdam
NL22ZZZ556886160001

By signing this mandate form, you authorise:
• Aon to send instructions to your bank to debit your account in payment of your insurance;
• your bank to debit your account in accordance with the instructions from Aon.
Before each direct debit transaction is executed, we will inform you of the amount and the
collection date. As part of your rights, you are entitled to a refund from your bank under the terms
and conditions of your agreement with your bank. A refund must be claimed within 8 weeks
starting from the date on which your account was debited. Ask your bank for the conditions.

Data
Customer number

Type of insurance

Name

Address

Postal code

City

Country

Bank account number (IBAN)

Preferred payment frequency

Identification Code (BIC)*

Monthly

Date

SEPA-PS (08-2018)

Place

* This is only required if you have a non-Dutch account number

Quarterly

Signature

Annually

