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Verzoek tot termijnbetaling en  
doorlopende machtiging (SEPA)

Met dit formulier kunt u aangeven of u de premie voor uw verzekering(en) per jaar, per kwartaal of per maand wilt betalen. Ook kunt u  
aangeven of u ons machtigt om de premie automatisch van uw rekening af te schrijven.

Uw premie betalen per jaar, kwartaal of maand
U kunt bij de meeste van onze verzekeringen kiezen of u de premie per jaar, per kwartaal of per maand wil betalen. Wilt u per maand  
betalen? Dat kan alleen als u ons machtigt om de premie automatisch van uw rekening af te schrijven. 

Uw premie automatisch afschrijven: makkelijk en veilig
Als u per maand wilt betalen, dan moet u kiezen voor automatische afschrijving. Ook als u per kwartaal of per jaar betaalt, kunt u kiezen 
voor automatische afschrijving. Dat is wel zo makkelijk: zo vergeet u niet de premie op tijd te betalen. 

Uw machtiging intrekken
U kunt een machtiging altijd weer intrekken. Dat kan met een rode intrekkingskaart. Deze kunt u via uw bank krijgen. U kunt ook zelf een 
briefje schrijven. Zorg ervoor dat daar duidelijk in staat voor welke verzekering(en) u uw machtiging wil intrekken. 

Een betaling terugboeken
Bent u het niet eens met een bedrag dat we hebben afgeschreven? Dan kunt u contact opnemen met uw bank om het bedrag terug te 
boeken.  U heeft hiervoor 56 dagen de tijd.

Gegevens aanvrager

Woonplaats:

IBAN:

  Man    VrouwAchternaam en voorletters: 

Adres:

Postcode: 

Telefoonnummer:

E-mailadres:

Premiebetaling

Polisnummer Betaling per Machtiging*

  Maand

  Maand

  Maand

  Kwartaal

  Kwartaal

  Kwartaal

  Jaar

  Jaar

  Jaar

* Als u kiest voor ‘ja’ bij ‘machtiging en u het formulier ondertekent, dan geeft u toestemming voor het volgende:
• Lifetri Verzekeringen mag uw bank vragen de premie(s) van uw rekening af te schrijven.
• Uw bank mag de premie(s) automatisch van uw rekening afschrijven.

  Nee

  Nee

  Nee

  Ja

  Ja

  Ja

Plaats:

Handtekening:

Datum:

Ondertekening




