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Wijziging betaalgegevens

Wijziging Betaalgegevens
Met dit formulier kun je de wijziging van je bankrekening waar wij je pensioen op overmaken doorgeven.  
Ook kun je een wijziging in de loonheffingskorting doorgeven. Stuur het formulier naar:

AZL, afdeling CUA,  
Postbus 4471, 6401 CZ Heerlen, Nederland  
of per mail naar cua@azl.eu

1. Jouw gegevens

Naam

Adres

Postcode + plaats

postcode woonplaats

Land

Klantnummer

Telefoon

E-mailadres

Geboortedatum

dag maand jaar

2. Je bankgegevens

Je hebt een Nederlands IBAN rekeningnummer? Vul je rekeningnummer hieronder in. Voeg s.v.p. een kopie of afdruk van je 
bankafschrift toe, daarmee help je ons fouten te voorkomen.

Gebruik mijn bankrekening met ingang van

dag maand jaar

Je hebt geen Nederlands IBAN rekeningnummer? Vul je bankgegevens op de volgende pagina in.

Wijziging Betaalgegevens
Met dit formulier kun je de wijziging van je bankrekening waar wij je pensioen op overmaken doorgeven.  
Ook kun je een wijziging in de loonheffingskorting doorgeven. Stuur het formulier naar:

AZL, afdeling CUA,  
Postbus 4471, 6401 CZ Heerlen, Nederland  
of per mail naar cua@azl.eu

1. Jouw gegevens

Naam

Adres

Postcode + plaats

postcode woonplaats

Land

Klantnummer

Telefoon

E-mailadres

Geboortedatum

dag maand jaar

2. Je bankgegevens

Je hebt een Nederlands IBAN rekeningnummer? Vul je rekeningnummer hieronder in. Voeg s.v.p. een kopie of afdruk van je 
bankafschrift toe, daarmee help je ons fouten te voorkomen.

Gebruik mijn bankrekening met ingang van

dag maand jaar

Je hebt geen Nederlands IBAN rekeningnummer? Vul je bankgegevens op de volgende pagina in.

Wijziging van je betaalgegevens
Met dit formulier kun je de wijziging van je bankrekening waar wij je pensioen op overmaken doorgeven.  
Ook kun je een wijziging in de loonheffingskorting doorgeven. Stuur het formulier naar:

AZL, afdeling CUA  
Postbus 4471  
6401 CZ Heerlen, Nederland  
of per mail naar cua@azl.eu

1. Jouw gegevens

Naam

Adres

Postcode + plaats

postcode woonplaats

Land

Klantnummer

Telefoon

E-mailadres

Geboortedatum

dag maand jaar

2a. Je bankgegevens (Nederland)

Je hebt een Nederlands IBAN rekeningnummer? Vul je rekeningnummer hieronder in. Voeg s.v.p. een kopie of afdruk van je 
bankafschrift toe, daarmee help je ons fouten te voorkomen.

Gebruik mijn bankrekening met ingang van

dag maand jaar
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2b. Je bankgegevens (buitenland)

Rekeningnummer

BIC

Bankcode

2. Loonheffingskorting

De loonheffingskorting is een vermindering van de belasting die je betaalt over loon of pensioen. De korting geldt voor één 
inkomen. Heb je AOW? Let er dan op dat je de korting niet op de AOW laat toepassen en ook nog op onze betaling.

Zie ook www.belastingdienst.nl.

 Nee, pas de loonheffingskorting niet toe op mijn pensioen met ingang van

dag maand jaar

 Ja, pas de loonheffingskorting toe op mijn pensioen met ingang van

dag maand jaar

Je BSN

Deze gegevens hebben wij nodig om je keuze te kunnen verwerken.

3. Ondertekening

Datum en plaats

dag maand jaar woonplaats

Jouw handtekening

Je helpt ons bij een snelle verwerking als je controleert of je:

• Alle gegevens hebt ingevuld

• Een kopie of afdruk van je bankafschrift hebt bijgevoegd

• Het formulier hebt ondertekend

Heb je vragen? Bel 088 - 116 2410, of mail naar cua@azl.eu


