Wijziging betaalgegevens en/of heffingskorting
U krijgt pensioen van Stichting Pensioenfonds ING. Met dit formulier geeft u wijzigingen door met betrekking tot
de betaling. Op de achterzijde van dit formulier staat aanvullende informatie. U dient alleen de gewijzigde
gegevens in te vullen.

1. Uw status
Ik ontvang pensioen. Ga verder met punt 2.
Ik ontvang nog geen pensioen. U hoeft dit formulier niet verder in te vullen en te retourneren. Bij uw pensioeningang ontvangt
u het formulier betaalwijze automatisch van ons.

2. Uw gegevens
Klantnummer

:

_______________________________________

Naam

:

_______________________________________

Geboortedatum

:

________________________

Adres

:

_______________________________________

Burgerservicenummer :

________________________

Telefoonnummer
E-mailadres

3. Uw bankgegevens
IBAN

:

BIC of SWIFT-adres

:

- Ten name van

:

- Naam bank

:

- Adres en plaats bank

:

Deze wijziging wordt zo spoedig mogelijk verwerkt. Wilt u de wijziging later laten
ingaan? Vul dan hier de gewenste ingangsdatum in.
Let op: Wijzigingen kunnen niet met terugwerkende kracht worden verwerkt.

-

-

2

0

-

-

2

0

4. Heffingskorting
Lees eerst de toelichting op de achterzijde voordat u deze keuze maakt.
Ik verzoek het pensioenfonds om de heffingskorting niet meer toe te passen.
Ik verzoek het pensioenfonds om de heffingskorting wel toe te passen.
Deze wijziging wordt zo spoedig mogelijk verwerkt. Wilt u de wijziging later laten
ingaan? Vul dan hier de gewenste ingangsdatum in.
Let op: Wijzigingen kunnen niet met terugwerkende kracht worden verwerkt.

5. Ondertekening
Plaats:

Datum:

Handtekening:

Stuur het formulier samen met een kopie van uw legitimatie naar AZL, t.a.v. CUA, Postbus 4471, 6401 CZ Heerlen
Z.O.Z

TOELICHTING
Ad 2. Uw Gegevens
Klopt er iets niet? Onjuistheden in naam, adres en burgerservicenummer kunt u doorgeven aan uw gemeente. Wij ontvangen de
gegevens zoals de gemeente die geregistreerd heeft automatisch. Alleen als u wijzigingen daar doorgeeft, wijzigen de gegevens
bij ons ook. Zijn deze gegevens compleet dan mag het pensioenfonds aan u uitkeren.

Ad 3. Uw bankgegevens
Om misverstanden te voorkomen vragen wij u om een kopie van uw bankpas of bankafschrift mee te sturen, waarop uw IBAN
(International Bank Account Number) duidelijk zichtbaar is.
U vindt uw IBAN op uw bankafschrift, bankpas of in uw persoonlijke inlogomgeving van uw bank

Ad 4. Heffingskorting
De heffingskorting is een korting op de te betalen loonheffing. Iedereen die in Nederland belasting betaalt, ontvangt deze korting.
Als u meerdere inkomens hebt mag de korting maar op één inkomen toegepast worden. Anders wordt er op uw totale inkomen
teveel korting toegepast waardoor u aan het einde van het jaar de te weinig ingehouden loonheffing aan de belastingdienst moet
terugbetalen.
Als u een AOW uitkering ontvangt van de SVB moet u er rekening mee houden dat hierop automatisch de heffingskorting
toegepast wordt. Als u bij ons de heffingskorting wil laten toepassen dient u de SVB te verzoeken de heffingskorting niet meer toe
te passen.

Ad 5. Ondertekening
Hebt u het formulier volledig ingevuld en gecontroleerd? Zet dan aan de voorzijde de plaats, datum en uw handtekening. Voeg ook
een kopie van uw legitimatie toe. U mag uw foto en BSN afschermen in het kader van uw privacy. Stuur het formulier dan terug naar:

Stichting Pensioenfonds ING, AZL
T.a.v. CUA
Postbus 4471
6401 CZ Heerlen
Nederland

