Formulier ‘Opgave bankrekening’
Ondergetekende
Klantnummer
Naam
Ingangsdatum pensioen (dd-mm-jjjj)
Burgerservicenummer
Ingangsdatum rekeningnummer (dd-mm-jjjj)
U kunt uw pensioen laten uit betalen op één rekening of twee rekeningen.
Wilt u uw pensioen laten uitbetalen op één rekening, vul dan bij punt 1 de gegevens van uw rekening in.
Wilt u een vast deel van uw pensioen op een tweede rekeningen laten uitbetalen? Vul dan bij punt 1 de gegevens
van de eerste rekening in en vul bij punt 2 de gegevens in van de tweede rekening in.

1 Verzoekt het pensioen te betalen op rekening
IBAN-rekeningnummer
BIC-code*
Ten name van
Als het om een buitenlandse bank gaat, ook adresgegevens invullen.

Naam bank
Bankcode*
Adres
Vestigingsplaats
Vestigingsland

2. Verzoekt ook een deel van het pensioen op een tweede rekening uit te betalen.
Vast bedrag (in hele euro’s), alleen mogelijk bij betaling binnen Nederland

Bedrag
IBAN-rekeningnummer
BIC-code*
Ten name van
* Bank Identification Code en Bankcode, op te vragen bij uw bank.

Philips Pensioenfonds
Postbus 716, 3700 AS Zeist
KvK-nummer 41087111

Telefoon 030 - 277 56 40
Contact www.philipspensioenfonds.nl/contact

Let op! Voeg een bewijs toe dat het rekeningnummer op uw naam staat
Wilt u een bewijs toevoegen dat het rekeningnummer op uw naam staat? Een bewijs is bijvoorbeeld een kopie
van uw bankafschrift of een print van uw online rekeningoverzicht. U mag hierop de bedragen onleesbaar maken.
Heeft u twee rekeningnummers ingevuld? Stuur dan voor beide rekeningnummers een bewijs mee.
Houdt u er rekening mee dat het ongeveer een week langer duurt als we het geld op een buitenlandse in plaats
van op een Nederlandse rekening moeten overmaken. U kunt de betalingswijze veranderen wanneer u wilt.
Dit moet u echter wel tijdig en schriftelijk aan ons doorgeven onder vermelding van uw klantnummer. Voeg ook
hier een bewijs toe dat het rekeningnummer op uw naam staat.

Uw handtekening

Plaats			Datum (dd-mm-jjjj)

18-10390 november 2018

Wilt u dit formulier volledig ingevuld sturen naar:
Philips Pensioenfonds, Postbus 716, 3700 AS Zeist

