ING Lion Assistance-verzekering
Aanpassingen domiciliëring (SEPA)
De aanvraag tot wijziging treedt ten vroegste in werking op de datum van ontvangst ervan op het volgende adres:

ING Lion Assistance– Antwoordnummer 3 – DA 852-156-3 -1040 Brussel.
De wijziging wordt bevestigd in een brief.
Kantoornummer:
Contactpersoon:
Telefoonnr.:

___________________________
___________________________
___________________________

Polisnummer:
Datum:
ING-rekeningnr.:

721 - ______________ - ____
____ / ____ / ________
___ - ______________ - ____

Mandaat SEPA Europese domiciliëring
Door ondertekening van dit mandaatformulier geeft u toestemming aan:
de schuldeiser om een opdracht te sturen naar uw bank teneinde een bedrag van uw rekening te debiteren;
uw bank om een bedrag van uw rekening te debiteren in overeenstemming met de opdracht van de schuldeiser.
U kunt een Europese domiciliëring laten terugbetalen. Vraag uw eigen bank naar de voorwaarden. Een verzoek tot
terugbetaling moet binnen 8 weken na de datum van debitering van het bedrag van uw rekening worden ingediend.
Bij uw bank kunt u informatie krijgen over uw rechten met betrekking tot dit mandaat.
Alle velden zijn verplicht in te vullen. De schuldenaar moet dit mandaat naar de schuldeiser sturen.
Identificatie van de schuldeiser :
Maatschappij: INTER PARTNER ASSISTANCE NV
LOUIZALAAN 166B1 - 1050 BRUSSEL - BELGIE
Nummer van de schuldeiser: BE170020415591055
Mandaat Identificatie :
Mandaat referte:

l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l

Beschrijving van onderliggend contract:
Type betaling:

Polis « ING ASSISTANCE »
terugkerend of

eenmalig

Identificatie van de schuldenaar : (In te vullen door de schuldenaar)
Polisnummer:
__________________________________________________________________________
Naam:

__________________________________________________________________________

Adres:

__________________________________________________________________________
Postcode:

___________

Stad:

____________________________________

Land:

__________________________________________________________

(U kunt uw IBAN rekeningnummer en BIC code als info op uw rekeningafschriften vinden)
Rekeningnummer (IBAN):
__________________________________________________________
Uw bank BIC code:

__________________________________________________________

(BIC, maximum 11 karakters, niet verplicht in België)
Datum:

____/ ____/ ________

Plaats:

_________________________

Naam:

___________________________________

Handtekening __________________________

De verzekeraar:
Inter Partner Assistance nv, verzekeringsmaatschappij, toegelaten onder het codenummer 0487.
Vennootschapszetel: Louizalaan 166, PB 1, B-1050 Brussel - RPR Brussel - Btw BE 0415.591.055. BIC : BBRUBEBB - IBAN : BE66 3630 8057 8243.

1/1

