
Allianz Nederland Asset Management B.V.

Formulier wijzigen adres 
en e-mailadres

1. Product
Op welke Allianz producten geldt uw wijziging?  Graag uw Contractnummer(s) vermelden. 

 Allianz Beleggersrekening   Allianz Plus Uitkerende Lijfrenterekening 

 Allianz Lijfrenterekening   Allianz Hypotheekrekening  

 Allianz Lijfrentespaarrekening    Allianz Design Levensloop 

 Allianz Spaar- en    Allianz Bankspaarhypotheekrekening  
 Depositorekening 

2. Oude adresgegevens
Adres   

Postcode   

Woonplaats  

Telefoonnummer 

E-mail   

3. Datum ingang nieuw adres
Datum   

4. Nieuwe adresgegevens (geen postadres)
Adres   

Postcode   

Woonplaats  

Telefoonnummer 

E-mail   

5. Opmerkingen 

     

     
Wij verzoeken u het formulier volledig ingevuld en voorzien van de benodigde handtekening(en) samen met een kopie van een geldig legitimatie-
bewijs (paspoort of identiteitskaart) van u en de eventuele tweede rekeninghouder op te sturen naar Allianz Nederland Asset Management B.V., 
Antwoordnummer 5024, 3000 VB Rotterdam. Het formulier inscannen en mailen naar info.am@allianz.nl kan ook. Let op: geen postzegel nodig!

Datum   

Naam 
rekeninghouder(s)

Handtekening 
rekeninghouder(s)

600186-42-03

Privacyverklaring zie achterzijde.

Wis Opslaan Print



Privacyverklaring
Bij het openen of wijzigen van een rekening of 
financiële dienst vragen wij om persoonsgegevens. 
Wij gebruiken die voor het aangaan en uitvoeren 
van financiële diensten en het beheren van de 
daaruit voortvloeiende relaties, voor activiteiten 
gericht op de vergroting van het klantenbestand, 
voor marketingactiviteiten, voor statistische analyses, 
om te voldoen aan de wet en voor de veiligheid en 
integriteit van de financiële sector, onze organisatie, 
medewerkers en cliënten. 

Wij houden ons aan de ‘Gedragscode Verwerking 
Persoonsgegevens Financiële Instellingen’ van de 
Nederlandse Vereniging van Banken (Postbus 2543, 
1001 AL Amsterdam, telefoonnummer 020-5502888, 
www.nvb.nl). Soms wisselen we uw gegevens uit 
met aan ons gelieerde ondernemingen en bedrijven 
waarmee wij samenwerken. Met deze bedrijven 
hebben wij afspraken gemaakt om zorgvuldig met 
uw gegevens om te gaan.

U heeft recht op inzage in en correctie en eventuele 
verwijdering van uw persoonsgegevens. Hiervoor kunt 
u contact opnemen met onze Functionaris Gegevens-
bescherming, per post of via onze klantenservice-
pagina op www.allianz.nl. Ons privacybeleid wijzigt 
van tijd tot tijd. Op www.allianz.nl/privacy vindt u de 
volledige en actuele tekst.

 Wilt u geen informatie over onze producten 
ontvangen, dan kunt u dit hier aankruisen. U kunt 
dit ook later aan ons doorgeven.
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