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GEMAK VOOR U
Iedereen die een betaalrekening heeft, kan de zaken zo regelen dat betalingen aan ons voortaan automatisch
van die betaalrekening worden afgeschreven.
Dat heet officieel een ‘incasso-opdracht’. En houdt in dat u in het vervolg geen acceptgiro’s meer van ons krijgt,
omdat de verschuldigde bedragen rechtstreeks van uw rekening worden afgeboekt. U begrijpt de
voordelen: het bespaart u de rompslomp van het steeds tijdig invullen en versturen van onze acceptgiro’s.

MACHTIGING
Van alle banken hebben wij toestemming gekregen om u over dit incassosysteem te benaderen (ook voor hen is
het makkelijker als betalingen automatisch plaatsvinden).
Maar uiteraard hebben wij ook uw toestemming nodig.
Die toestemming kunt u ons verlenen door de witte kaart van deze folder te gebruiken.
Dat is de zogenaamde ‘Machtigingscoupon’.
Als u die invult en naar ons opstuurt, gaan wij van start met de automatische afschrijvingen.

STOPZETTING
U begint gemakkelijker met automatisch betalen, als u weet hoe simpel u kunt stoppen.
Daarom krijgt u van ons bij deze ook een rode kaart.
Met die zogenaamde ‘Intrekking Machtiging’ kunt u op elk gewenst moment kenbaar maken
dat u weer de tot nu toe gebruikelijke acceptgiro’s van ons wilt ontvangen.

REGELING INCASSO-OPDRACHTEN
Ook als u het niet eens bent met een bepaalde automatische afschrijving, hebt u 56 dagen de tijd om
de betaling te weigeren.
U stuurt dan gewoon een berichtje (met de exacte gegevens van de afschrijving) naar het kantoor waar
uw betaalrekening wordt geadministreerd. Daar zal men dan het betreffende bedrag zonder meer terugstorten op uw rekening.
Ook deze service maakt nog eens duidelijk dat u echt baas in eigen beurs blijft.

KORTOM
Met de witte machtigingscoupon verleent u ons toestemming tot automatische incasso.
Ons adres staat er al op en de portokosten zijn betaald, dus u kunt de kaart na invulling zo op de bus doen.
En de rest van deze folder bewaart u. Zodat u later altijd nog de rode kaart kunt opsturen als u besluit tot
intrekking van de machtiging.
Maar u zult zien: dit systeem van betalen is even prettig voor u als voor ons.

MACHTIGING 			
De ondergetekende,
Naam
Adres
Postcode

Plaats

Bankrekeningnr.
verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan: REAAL Levensverzekeringen handelsnaam van SRLEV N.V. gevestigd
te Alkmaar K.v.K. 34297413 en/of REAAL Schadeverzekeringen N.V., gevestigd te Zoetermeer K.v.K. 37010992, Postbus 274,
1800 BH Alkmaar, om van bovengenoemde rekening bedragen te doen afschrijven die verschuldigd zijn wegens:
premie levensverzekering
polisnummer(s)
Per maand
premie schadeverzekering

Per kwartaal
polisnummer(s)

Per maand

Per halfjaar

Per jaar

RVTP-nr.

Per kwartaal

Per halfjaar

Per jaar

Met ingang van
relatie-/notanummer
De ondergetekende verklaart zich akkoord met de geldende bepalingen en voorschriften en heeft kennis
genomen van de regeling betreffende incasso-opdrachten.
Datum

Handtekening

INTREKKING MACHTIGING

Invullen in blokletters a.u.b.

De ondergetekende,
Naam
Adres
Postcode

Plaats

Bankrekeningnummer
trekt hierbij de machtiging in, die verleend is aan: REAAL Levensverzekeringen , handelsnaam van SRLEV N.V. gevestigd
te Alkmaar K.v.K. 34297413 en /of REAAL Schadeverzekeringen N.V., gevestigd te Zoetermeer K.v.K. 37010992, Postbus 274,
1800 BH Alkmaar, om van bovengenoemde rekening bedragen te doen afschrijven die verschuldigd zijn wegens:
premie levensverzekering

polisnummer(s):

premie schadeverzekering

polisnummer(s):

Relatienummer
Datum

Tot automatisch de premie wordt geïncasseerd, dient u de premie nog
met de toegezonden acceptgiro’s te voldoen.

Invullen in blokletters a.u.b.

Handtekening

RVTP-nr.

