Aanmeldings- en machtigingsformulier

Ik meld mij aan als lid van de Achmea Gepensioneerden Vereniging (AGV)

Persoonlijke gegevens
Voorletters en achternaam:

M

Voornaam:
Straat en huisnummer:
Postcode en woonplaats
Land:
Geboortedatum (dd-mm-jjjj):
Telefoonnummer:
E-mailadres
Ik ga akkoord met vermelding van mijn naam in de ledenlijst op www.ageevee.nl.
Ja
Nee

Soort lidmaatschap
Maak een keuze uit het A- of B-lidmaatschap, afhankelijk van de omstandigheden die voor u gelden.

Het A-lidmaatschap
Van onderstaande mogelijkheden kunt u er slechts één aankruisen.
Achmea (of één van haar rechtsvoorgangers) was mijn werkgever bij mijn (pre)pensionering.
Bij welk bedrijfsonderdeel bent u met (pre)pensioen gegaan:
Datum van (pre)pensionering (dd-mm-jjjj):
Het A-lidmaatschap staat ook open voor (kruis aan wat voor u van toepassing is):
Medewerkers van Achmea die (volledig) arbeidsongeschikt bevonden zijn en een uitkering ontvangen van Stichting
Pensioenfonds Achmea, Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zorgverzekeraars of vanuit een verzekerde regeling.
Medewerkers van Achmea die een deeltijdpensioen ontvangen.
Voormalige medewerkers van Achmea van 60 jaar of ouder die een WW- of een overbruggingsuitkering ontvangen tot
hun pensioendatum.
Voormalige medewerkers met een dienstverband van 25 jaar of langer bij Achmea, die bij de beëindiging van het
dienstverband 57,5 jaar of ouder zijn.
Bij welk bedrijfsonderdeel heeft u gewerkt:
Datum van (pre)pensionering (dd-mm-jjjj):
Ik ben nabestaande van:
Hij/zij voldeed aan de voorwaarden voor het A-lidmaatschap.
Als A-lid kies ik voor de volgende Achmea-locatie (maximaal 1):
Amersfoort

Amsterdam

Apeldoorn		

Leeuwarden

Leiden

Tilburg

Zeist			

Zwolle

V

Het B-lidmaatschap
Van onderstaande mogelijkheden kunt u er slechts één aankruisen.
Ik ontvang pensioen van de Stichting Pensioenfonds Achmea, de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zorgverzekeraars
of Centraal Beheer Achmea omdat ik bij Achmea (of één van haar rechtsvoorgangers) heb gewerkt, maar bij een andere
werkgever of als zelfstandige met pensioen ben gegaan.
Ik ben nabestaande van:
Hij/zij voldeed aan de voorwaarden voor het B-lidmaatschap.

Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de AGV en worden niet aan derden verstrekt!
Eventuele opmerkingen:

Doorlopende machtiging SEPA
Naam incassant:

Achmea Gepensioneerden Vereniging

Adres incassant:

Postbus 866

Postcode en woonplaats incassant:

3700 AW Zeist

Land incassant:

Nederland

Incassant ID:

NL28ZZZ504358170000

Kenmerk machtiging (in te vullen door secretariaat):

Ondertekening
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Achmea Gepensioneerden Vereniging om doorlopende
incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens contributie, en uw bank
om doorlopend een bedrag af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Achmea Gepensioneerden Vereniging.
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na
afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.
Naam:
Adres:
Postcode en woonplaats:
Land*:
Rekeningnummer (IBAN)**:
Bank Identificatie (BIC)**:
Plaats:
Datum (dd-mm-jjjj):

Handtekening:
* Geen verplicht veld als het land Nederland is
** Raadpleeg voor IBAN en BIC uw bankafschrift

U kunt het formulier digitaal invullen, uitprinten en ondertekenen.
Vervolgens in een gesloten envelop toesturen aan:
Achmea Gepensioneerden Vereniging, Antwoordnummer 6007, 3700 VB ZEIST.
Een postzegel is niet nodig.

