REKENINGWIJZIGINGSFORMULIER
1) Voor welke Allianz producten geldt uw wijziging?

6) Opmerkingen

Graag uw polisnummer(s) vermelden.
Product:

Polisnummer:

Arbeidsongeschiktheidsverzekering
Hypotheekverzekering*
Motorrijtuigenverzekering
Ongevallenverzekering

Wij verzoeken u het formulier volledig ingevuld en voorzien van de

Opstal-, inboedel- en glasverzekering

benodigde handtekening(en) met een kopie legitimatiebewijs op te sturen

Pensioen- en levensverzekering

naar Allianz, T.a.v. Product ***, Antwoordnummer 5024, 3000 VB Rotterdam.

Reisverzekering
Rechtsbijstandverzekering

Datum		

Woonlastenverzekering
Aansprakelijkheidsverzekering
Handtekening Verzekeringnemer
* Let op: heeft u een Allianz Hypotheek die vanaf 1 juni 2011 is afgesloten?
Dan is het beheer van uw hypotheek uitbesteed aan Quion. U kunt deze
wijziging doorgeven aan Quion via: www.quion.com/formulieren/
veranderen-bankrekening.html
2) Geldt de wijziging voor alle op de polis vermelde personen?
					
Op naam van 		

Ja

Nee

					

Man

Vrouw

Handtekening Medeverzekeringnemer

Woonplaats		
3) Oud IBAN rekeningnummer
Oud IBAN nummer
BIC* 				
Op naam van		
Woonplaats		

* 		Alleen invullen als IBAN niet begint met NL
** 		Bij een arbeidsongeschiktheidsverzekering en een woonlastenverzekering
dient het rekeningnummer op naam van de verzekeringnemer te staan.
*** Wij verzoeken u bij de T.a.v., de productnaam zoals aangekruist bij punt 1)

4) Datum ingang nieuw IBAN rekeningnummer
Datum			
5) Nieuw rekeningnummer
Nieuw IBAN nummer
BIC* 				
Op naam van**		
Woonplaats		

te vermelden.

Bewaar

Print

Wis

Wat doen wij met uw gegevens?
Wij behandelen uw persoonsgegevens zorgvuldig. Wij doen dit volgens

Soms wisselen wij uw gegevens uit met bedrijven waarmee wij samen-

de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens van het Verbond van

werken. Met deze bedrijven hebben wij afspraken gemaakt om zorgvuldig

Verzekeraars. U kunt deze gedragscode lezen op de website van het

met uw gegevens om te gaan.

Verbond van Verzekeraars: www.verzekeraars.nl.
Wilt u weten welke gegevens wij van u bewaren? Of wilt u fouten verbeteren
Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken:

of gegevens laten verwijderen? Neem dan contact op met onze functionaris

• om de verzekering af te sluiten;

gegevensbescherming, postbus 761, 3000 AT Rotterdam of via onze klan-

• om de verzekering uit te voeren en te beheren;

tenservicepagina of privacy@allianz.nl. Het komt voor dat ons privacybeleid

• om fraude te voorkomen en te bestrijden;

wijzigt. Kijkt u op www.allianz.nl/privacy voor de volledige, actuele tekst over

• om ons aan wet- en regelgeving te houden;

ons privacybeleid.

• voor marketingactiviteiten.
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