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Machtiging
Automatische incasso

Voor uw betalingen aan Aegon kunt u gebruik maken van automatische incasso. Dit betekent dat Aegon de opdracht om het 
bedrag van uw rekening af te schrijven naar uw bank stuurt waarna uw bank het bedrag automatisch afschrijft van uw rekening.

Gemak
Automatische incasso is een gemakkelijke manier van betalen voor u en ook voor ons. Wij zorgen er voor dat de premie, inleg, 
aflossing en/of rente voor uw overeenkomst door u op tijd wordt betaald en u heeft er geen omkijken naar. Als u het niet eens 
bent met een automatische afschrijving kunt u deze door uw bank laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na 
afschrijving contact op met uw bank. Ook bij automatische incasso blijft u dus baas over uw geld.

Wat vragen wij van u?
Met dit betalingsformulier kunt u ons machtigen voor een automatische incasso. Print en onderteken het formulier en stuur 
het naar Antwoordnummer 6500, 8900 RA Leeuwarden. U hoeft geen postzegel te plakken.
Zodra wij uw gegevens hebben verwerkt in onze administratie, ontvangt u van ons een bevestiging per post. De automatische 
incasso start dan de eerstvolgende maand. Heeft u nog een acceptgiro liggen? Dan vragen wij u deze eerst te betalen. Zo zijn 
alle betalingen op tijd verwerkt voordat de automatische incasso ingaat.  

Uw gegevens 
Naam en voorletter(s)  ___________________________________________________________________________________

Adres   ___________________________________________________________________________________

Postcode en plaats             ____________________________________________________________

Telefoonnummer            

E-mailadres  ___________________________________________________________________________________

Uw machtiging  
Hierbij geef ik Aegon Nederland N.V. en mijn bank toestemming de premie/rente/inleg/aflossing voor  
mijn levensverzekering/schadeverzekering/hypotheek (doorhalen wat niet van toepassing is) voor 

polisnummer/hypotheeknummer  __________________________________________________________________________

af te schrijven van rekeningnummer (IBAN)                       

Mijn Bank Identificatie Code (BIC) is*:              

* Alleen in te vullen als u een buitenlandse IBAN heeft opgegeven.

Uw ondertekening  

Plaats    ___________________________________________________________________________________

Datum (ddmmjjjj)    -   -    

Handtekening   ___________________________________________________________________________________

Stuur het volledig ingevulde en ondertekende formulier naar:

Aegon Nederland N.V. 
Afdeling Maatschappij debiteuren 
Antwoordnummer 6500 
8900 RA Leeuwarden

Aegon Nederland N.V., Postbus 23000, 8900 MA Leeuwarden

Aegon Nederland N.V. heeft incassant ID NL98ZZZ271112510000 en incasseert namens Aegon Levensverzekering N.V. te Den Haag 
KvK 27095315, Aegon Schadeverzekering N.V. te Den Haag KvK 27085000, Aegon Bank N.V. te Den Haag KvK 30100799 en  
Aegon Spaarkas N.V. te Leeuwarden Kvk 01070545.
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