Mandaat voor Europese domiciliëring SEPA
Scan het document (of maak er een foto van) en mail het naar
domi@partena-ziekenfonds.be
of
Stuur het op naar Partena Ziekenfonds - Sluisweg 2 bus 1 - 9000 Gent

Kies voor zekerheid en gemak: kies voor domiciliëring!

Partena Ziekenfonds, verzekeringsagent (CDZ-nr. 5006c – Sterrekundelaan 1, 1210 Brussel) voor de VMOB ‘Ziekenfonds voor hospitalisatiekosten’, Sint-Huibrechtsstraat 19, 1150 Brussel, RPR Brussel (422.189.629, CDZ-nr. 750/01).







U geniet de zekerheid en de garantie dat uw dossier in orde blijft.
Met een domiciliëring betaalt u het juiste bedrag stipt op tijd.
Uw betaling gebeurt automatisch: u wint dus tijd en uw dossier is altijd in orde
Uw betaling wordt maandelijks uitgevoerd: u betaalt dus telkens een kleiner bedrag.
Jaarlijks ontvangt u een duidelijk overzicht van de bedragen en data van de inningen.
Een domiciliëring laat ons toe om samen met u een hoop papier te besparen en zo een
milieubewuste aanpak te stimuleren.

Door dit mandaat te ondertekenen, laat u toe dat Partena Ziekenfonds (Sluisweg 2 bus 1 – 9000
Gent, Nr. Schuldeiser: BE66ZZZ0411696011) instructies naar uw bank zendt om uw rekening te
debiteren; en dat uw bank uw rekening debiteert overeenkomstig de opdracht van Partena
Ziekenfonds.


Beschrijving contract: bijdragen of verschuldigde premies voor alle verzekeringen en diensten die
door Partena Ziekenfonds worden aangeboden.



Type inning: terugkerend
(Kleef hier een witte kleefzegel of vul in)

Persoonlijke gegevens

Klantnummer (vermeld op kleefzegel): ……………………………………………………………………….
Naam: ……………………………………………………….. Voornaam: ……………………………………
Straat: ……………………………………………………….. Nr. ……………….bus: ……………………….
Postcode + gemeente: ………………………………………………………………………………………….
Rekeningnummer IBAN: …………………………………………………………………………………………
Indien buitenlands rekeningnummer: BIC: ……………………………………………………………………
Ik wens mijn jaarlijks inningsoverzicht te ontvangen via Zoomit
Datum : __ __ / __ __ / __ __ __ __

Plaats: ……………………………………………………………….

Handtekening

L030011D0000000422712900
*L030011D0000000422712900*

U kunt een Europese domiciliëring laten terugbetalen. Vraag uw bank
naar de voorwaarden. Een verzoek tot terugbetaling moet gebeuren
binnen de 8 weken vanaf de datum waarop uw rekening werd
gedebiteerd. Door het tekenen van dit document bevestigt u dat de
informatie correct is en aanvaardt u het mandaat. Na het activeren van
het domiciliëringsmandaat zal Partena Ziekenfonds aan u het
mandaatnummer communiceren. Op elk moment kunt u kiezen om de
domiciliëring stop te zetten.

