
SEPA Mandaat Europese domiciliering (CORE) voorterugkerende invorderingen BNP PARIBAS 
CARDIF 

Mandaatreferte : wordt u meegedeeld na de activatie van uw mandaat door Cardif. 

Contractnummer / Nummer Verzekeringsvoorstel: 

( Door dit SEPA Mandaat te ondertekenen stemt u ermee in dat: 
BNP Paribas Cardif betalingsopdrachten naar uw bank stuurt om uw rekening te debiteren, 
Uw bank uw rekening zal debiteren naargelang de instructies ontvangen van BNP Paribas Cardif,
BNP Paribas Cardif u minstens 5 dagen voor elke betaling een verwittiging zal sturen via e-mail.

Onder bepaalde voorwaarden heeft u het recht om een terugbetaling van een domiciliering aan uw bank te vragen. 
Een verzoek tot terugbetaling moet binnen de 8 weken volgend op de debitering van uw rekening ingediend warden.

Voor meer informatie betreffende de rechten en verplichtingen gekoppeld aan dit SEPA Mandaat kunt u terecht bij uw bank. 

Verzekeri ngsmaatschappij 

Naam: Cardif Assurance Vie NV 

Adres : Bergensesteenweg 1424 - 1070 Brussel 

Schuldeisersidentificatie : BE73ZZZ0435018274 

Gegevens van de rekeninghouder 

De velden aangeduid met een (*) zijn verplichte velden 

D Natuurlijk persoon D Rechtspersoon 

Naam* (in hoofdletters): ................................................................................................. Voornaam* : ................................................................... . 

Straat* : ................................................................................................................................. Nummer* ........................................................................ . 

Ondernemingsnummer* (rechtspersoon) : ............................................................................................................................................................. .

Woonplaats* : ...................................................................................................................... Postcode* ...................................................................... .. 

Land* : ..................................................................................................... . 

IBAN-rekeningnummer*: ................................................................................................ BIC: .................................................................................. . 

E-mail*: .............................................................................................................................. GSM* : ............................................................................. . 

Dit SEPA Mandaat wordt in tweevoud opgemaakt. Een volledig ingevuld en ondertekend exemplaar moet samen met het
verzekeringsvoorstel bezorgd warden aan BNP Paribas Cardif. 

Met de post: BNP Paribas Cardif - Bergensesteenweg 1424,1070 Brussel
via e-mail: be.broker@cardif.be

Opgemaakt te* : ................................................................................................................. Datum* : ... ../. ... ./. ........ . 

Handtekenlng• : J 
Verwerking persoonsgegevens

De persoonsgegevens die u met ons deelt, worden verwerkt door BNP Paribas Cardif als verantwoordelijke voor de verwerking. Ze worden uitsluitend 
gebruikt voor het beheer van premiebetalingen gelinkt aan het contract/dossier waarvoor dit SEPA Mandaat ondertekend werd, inclusief de preventie 
van en de strijd tegen alle vormen van fraude. Het e-mailadres zal door BNP Paribas Card if gebruikt worden om u te informeren over de premiebetalingen 
waarop dit SEPA Mandaat betrekking heeft. In overeenstemming met de Europese verordeni ng voor gegevensbescherming, hebt u rechten met betrekking 
tot uw persoonsgegevens. Die rechten en verdere informatie vindt u in onze 'Nota inzake gegevensbeschermi ng' op onze website www.bnpparibascardif.be. � 

� 
c:: 

Cardif Assurance Vie N.V. Verzekeringsonderneming erkend door de NBB onder codenr. 979 - RPR Brussel BE0435018274 - IBAN BE17 0016 5444 3821 / BIC GEBABEBB � 
Cardif-Assurances Risques Divers N.V. Verzekeringsonderneming erkend door de NBB onder codenr. 978 - RPR Brussel BE0435025994 - IBAN BE44 0016 5468 8745 / BIC GEBABEBB � 
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