Maandelijkse domiciliëring
Wilt u uw verzekeringspremie liever per maand dan per jaar betalen?
Vraag uw betaling aan via maandelijkse storting in drie stappen:
1. Vul de onderstaande domiciliëringsaanvraag in.
2. Stuur ons dit document volledig ingevuld en ondertekend terug.
3. Yuzzu zorgt voor de verdere afhandeling.

Mandaat SEPA Core Europese domiciliëring voor een terugkerende invordering
Door ondertekening van dit mandaatformulier geeft u toestemming :
a. aan Yuzzu N.V. / BE86ZZZ0456511494 om een opdracht te sturen naar uw bank teneinde een bedrag
van uw rekening te debiteren en
b. aan uw bank om een bedrag van uw rekening te debiteren in overeenstemming met de opdracht van Yuzzu N.V. /
BE86ZZZ0456511494
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.
U krijgt uw vervaldagbericht minstens 5 dagen voor de invorderingsdatum.
Bij uw bank kunt u informatie krijgen over uw rechten met betrekking tot dit mandaat.
Identificatie van de schuldenaar (te verbeteren indien nodig):
Voornaam en naam:
Adres:
Postcode:
Stad:
(U kunt uw IBAN rekeningnummer vinden op uw rekeningafschriften / bankkaart)
Uw rekeningnummer (IBAN):

B

E
Handtekening schuldenaar:

dd mm jjjj
Datum:......../......../................
Goed om weten:

-

Als uw contract start vóór de bevestiging van uw domiciliëring, is het mogelijk dat u het eerste
overschrijvingsformulier toegestuurd krijgt om de eerste maanden te dekken.
Bij niet-betaling van uw maandelijkse domiciliëringen, behouden wij ons het recht voor deze betalingswijze in een
jaarlijkse betaling om te zetten.

Zone voorbehouden voor Yuzzu
Mandaatbeschrijving: verzekering nr.
Op naam van:

Mandaatreferte:

-

-

-

Yuzzu N.V., Havenlaan 86C bus 117, 1000 Brussel, België - KBO nr.: BTW BE 0456.511.494 – RPR Brussel – Bank IBAN BE66 751-2027109-43, BIC AXABBE22 – tel: 02 505 67 00 – www.yuzzu.be – toegelaten bij K.B.
van 30/06/1996 voor de takken 1.a, 3, 10.a, 10.b, 16, 17, 18 (B.S. 31/07/1996) en bij K.B. van 22/05/2000 voor de takken 8, 9 en 13 (B.S. 16/06/2000) onder code 1455 door de Nationale Bank van België, gevestigd
te1000 Brussel, Berlaimontlaan 14.

