Doorlopende machtiging SEPA
Gegevens Incassant
Naam		

ASN Bank

Adres

Bezuidenhoutseweg 153

Postcode

2594 AG

Woonplaats

Den Haag

Land		

Nederland

Incassant ID

NL20ZZZ270841500000

Gegevens Incasso
Kenmerk machtiging

Na ontvangst van de ondertekende machtiging krijgt u een bericht over het kenmerk van deze machtiging

Reden betaling			

Uw verzoek om automatisch maandelijks te sparen op uw ASN spaarrekening

Machtiging
U geeft toestemming aan ASN Bank om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank (waar de rekening loopt waarvan u het bedrag wilt laten
afschrijven) om een bedrag van uw rekening af te schrijven. U geeft hiermee ook toestemming aan deze bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te
schrijven, volgens de opdracht van ASN Bank.
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u het bedrag laten terugboeken. U moet hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact opnemen met
uw bank (waar de rekening loopt waarvan u het bedrag wilt laten afschrijven). De voorwaarden kunt u bij deze bank opvragen.
Voorletters en naam
Adres
Postcode

Plaats

Rekeningnummer (IBAN*)
*D
 it is de rekening waarvan u het bedrag wilt laten afschrijven. Het is een bestaande betaalrekening bij een bank in Nederland of in een ander SEPA-land
(via de zoekfunctie op www.asnbank.nl vindt u de SEPA-landen).

Ondertekening
Plaats

Datum

_

_

Handtekening

LET OP
Op de achterzijde van dit formulier vult u de verdere gegevens voor deze machtiging in.

Z.O.Z.

Gegevens nieuwe machtiging
ASN-Rekeningnummer (IBAN)*

N

L

A

S

N

B

* dit is de ASN-rekening waarop u automatisch wilt sparen
_

Gewenste ingangsdatum**

_

** vult u hierbij een datum in die minstens twee weken ligt na de datum dat u dit formulier verzendt
Frequentie in

Maand

Bedrag in €

Kwartaal
(minimaal € 10,- en maximaal € 500,-)

Incassorekening toevoegen als tegenrekening
Wilt u de incassorekening toevoegen als tegenrekening?

Ja

Nee

Zo ja, vinkt u dan hieronder één vakje aan.

De incassorekening is de tegenrekening voor alle rekeningen op mijn naam
De incassorekening is de tegenrekening voor de volgende ASN rekening(en):
N

L

A

S

N

B

N

L

A

S

N

B

N

L

A

S

N

B

LET OP
Als u uw tegenrekeningen wijzigt of verwijdert, is het noodzakelijk dat u uzelf identificeert. Stuurt u daarom een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee
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(let op: bij een rijbewijs of identiteitskaart voor- en achterzijde kopiëren).

Dit formulier in een gesloten envelop sturen naar:
ASN Bank, Antwoordnummer 1188, 2501 WB Den Haag.
Een postzegel is niet nodig.

Heeft u vragen? Bel dan de ASN Klantenservice:
070 - 356 9335 (maandag t/m vrijdag).

Deze publicatie is gedrukt op hergebruikt papier.

Uw persoonlijke gegevens
Als u klant bij ons wordt, vragen wij om uw persoonsgegevens. Deze gegevens kunnen we gebruiken voor de doelen zoals beschreven in ons privacy- en cookiereglement.
Wilt u meer weten over hoe we omgaan met privacy? Kijk dan op asnbank.nl voor ons privacy- en cookiereglement. Verder houden we ons aan de Gedragscode Verwerking
Persoonsgegevens Financiële Instellingen. Deze gedragscode vindt u op nvb.nl.

