Domiciliëring
De gemakkelijkste
manier van betalen!

Domiciliëring voor automatische betaling

ing
Domiciliër
lijk!
is gemakke

• u vergeet nooit te betalen;
• u bespaart uzelf de rompslomp van het steeds regelen van terugkerende betalingen;
• u kunt uw domiciliëringsopdracht steeds herroepen.

Wenst u te betalen via domiciliëring, noteer dan hieronder uw rekeningnummer en stuur deze domiciliëringsopdracht ondertekend terug naar: ERGO Insurance nv, Loksumstraat 25, 1000 Brussel

Mandaat SEPA Europese domiciliëring
Ondergetekende, (indien rekeninghouder en schuldenaar van de facturen dezelfde persoon zijn)
Naam

:

Voornaam

:

Straat en nummer

:

Postcode

:

Land

:

Plaats

verzoekt de verzekeringsmaatschappij ERGO Insurance nv - Loksumstraat 25 - 1000 Brussel Identificatienummer: BE68 ZZZ 0414 875 829 om vanaf heden en tot uitdrukkelijke herroeping van deze opdracht,
alle facturen met refertenummer :
IBAN

te incasseren door debitering van rekeningnummer:

:			

BIC-code :

Op naam van (enkel invullen indien de rekeninghouder een andere persoon is dan de schuldenaar van de facturen)
Naam

:

Voornaam

:

Straat en nummer

:

Postcode

:

Land

:

Plaats

Mandaat identificatie
Mandaat referte (in te vullen door de incassant) :
Type betaling

:

terugkerend

De persoonsgegevens van de verzekeringnemer, de verzekerde en de begunstigde(n) worden verwerkt door ERGO Insurance nv, Loksumstraat 25
te 1000 Brussel (‘ERGO’), met het oog op klantenadministratie, beheer en
uitvoering van de polissen, beheer van gegevens over personen die een
verzwaard risico vertonen, kredietbeheer, boekhouding en facturatie,
herverzekering evenals marketing en gepersonaliseerde publiciteit. Deze
persoonsgegevens kunnen ook worden doorgegeven aan volgende categorieën van derden:
- Individuen of organisaties in directe relatie met ERGO
- Andere diensten of nevenondernemingen van ERGO
- Werkgever of zakenrelatie van de geregistreerde persoon

ERGO-00047/04.2018

ERGO hecht veel belang aan de persoonlijke levenssfeer en stelt alles in het

Datum

Plaats

of

eenmalig

werk om de persoonsgegevens te beschermen en te verwerken in overeenstemming met de bepalingen van de wetgeving inzake de bescherming
van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.
De betrokkene heeft het recht alle gegevens die op hem betrekking hebben,
in te kijken en desgevallend te wijzigen of te laten verwijderen volgens de
voorwaarden voorzien in de Privacywet. Hij kan zich steeds kosteloos verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing.
Om gebruik te maken van deze rechten, richt de betrokkene zich tot het
volgende e-mailadres: privacy@ergo.be.

Handtekening rekeninghouder

ERGO, merk van ERGO Insurance nv | Loksumstraat 25, 1000 Brussel, België | T (02)535 57 11 | F (02)535 57 00 | www.ergo.be | info@ergo.be | Brussel RPR 0414.875.829 | IBAN BE24 3101 1430 0038
(ING) | BIC BBRUBEBB | Verzekeringsonderneming toegelaten door de Nationale bank van België (NBB) onder codenummer 0735 voor de takken 1, 21, 22, 23 en 26, levensverzekeringen al dan niet
verbonden met beleggingsfondsen (KB 4/7/79-BS 14/7/79 en KB 30/3/93-BS 7/5/93). De NBB is gevestigd te de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.

