Uitbetaling pensioen op ander rekeningnummer
Ik vraag Pensioenfonds Rail & Openbaar Vervoer mijn pensioen uit te betalen op
een ander rekeningnummer.

Pensioenfonds
Rail & Openbaar Vervoer

Mijn persoonsgegevens
Achternaam en voorletters

________________________________________

Geboortedatum

________________________________________

Uw klantnummer

________________________________________

Oud rekeningnummer

________________________________________

Postbus 2030
3500 GA Utrecht

Arthur van Schendelstraat 850
3511 ML Utrecht

E pensioen@railov.nl

Wat is het rekeningnummer waarop u uw pensioen wilt ontvangen?
Dit mag geen spaarrekening zijn.

W railov.nl
T 030 23 29 325

IBAN (rekeningnummer)
[_ _] [_ _] [_ _ _ _] [_ _ _ _ _ _ _ _ _ _]
Voorbeeld
[NL] [22] [BANK] [1234567890]
U kunt ook een kopie van uw bankpas toesturen. Dan kunnen we de
tenaamstelling en uw rekeningnummer correct overnemen.
Heeft u een buitenlands rekeningnummer? Vul dan onderstaande gegevens in:
Naam van de bank
___________________________________
Branchecode

___________________________________

BIC-/Swift-code

___________________________________

Plaats

___________________________________

Land

___________________________________

Eerste datum betaling op nieuw rekeningnummer: _________________ (mm-jjjj)
Ondertekening door de pensioengerechtigde
Plaats: _______________________________

Datum: ____________________

Handtekening: _____________________________________________________
Stuur dit formulier per e-mail of per post op naar Pensioenfonds Rail & Openbaar
Vervoer. Wilt u uw eerstvolgende pensioenbetaling op uw nieuwe
rekeningnummer ontvangen? Zorg dan dat wij dit formulier vóór de 1e van de
maand ontvangen.
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Vanuit de wet zijn wij verplicht om te controleren of een buitenlandse
bankrekening op naam staat van de persoon die de uitkering krijgt. Stuur daarom
bij een buitenlands rekeningnummer altijd een kopie van een geldig
legitimatiebewijs mee, bijvoorbeeld een paspoort of een Europese identiteitskaart,
en een kopie van een bankafschrift. Op de kopie van uw legitimatiebewijs kunt u
uw BSN, uw foto en het documentnummer afschermen. Op de kopie van het
bankafschrift hoeven alleen de adresgegevens en het rekeningnummer zichtbaar
te zijn. Pensioenfonds Rail & Openbaar Vervoer respecteert uw privacy en
behandelt de door u verstrekte gegevens conform het privacyprotocol.
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