SEPA-mandaat Europese domiciliëring
Door ondertekening van dit mandaat geeft u vanaf heden en tot uitdrukkelijke herroeping toestemming aan Baloise een
opdracht te sturen naar uw bank om uw rekening te debiteren met een bedrag.
Dit mandaat geldt uitsluitend voor het polisnummer/klantnummer/Combi-Pack-nummer zoals hieronder vermeld.
De betaling zal slechts worden uitgevoerd voor zover er voldoende geld op de rekening staat. Het is mogelijk dat er tijdens de
eerstvolgende dagen nog premieafrekeningen ter betaling worden overgemaakt. Deze moeten nog voldaan worden tot de
domiciliëring effectief ingaat.
U kunt uw Europese domiciliëringsbetaling laten terugstorten. Vraag uw eigen bank naar de voorwaarden. Een verzoek tot
terugstorting moet worden ingediend binnen 8 weken na de datum van debitering van uw rekening met het bedrag.
U kunt uw Europese domiciliëring herroepen door u te wenden tot Baloise, die hieraan op gepaste wijze gevolg zal geven. Bij
uw bank kunt u informatie krijgen over uw rechten met betrekking tot dit mandaat.
Dit mandaat moet ingevuld en ondertekend teruggestuurd worden aan Baloise, via de frontofficeapplicatie van Baloise of via
een e-mail aan domicilieringen@baloise.be.
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SEPA-mandaat Europese domiciliëring

Verklaringen
In dit document verstaan wij onder ‘u’ de verzekeringnemer.

Verwerking persoonsgegevens
Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?
Als verzekeraar verwerken wij uw persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn gegevens over uw persoonlijke situatie bijv. uw
leeftijd, adres, geboortedatum.
Zij zijn nodig om:
– het risico te beoordelen;
– uw polissen en schadegevallen te behandelen.
Wij verwerken die gegevens vooral daarvoor of omdat het moet volgens de wet.
Uw gezondheidsgegevens verwerken wij alleen als u ons daarvoor uitdrukkelijk toestemming geeft.
Uw wettelijke rechten
U kunt uw persoonsgegevens inzien en ze laten verbeteren, aanvullen, wijzigen of laten verwijderen.
Meer informatie
Dit is slechts een samenvatting van ons privacybeleid. Om goed te weten wat uw rechten en plichten zijn, raadpleeg zeker ons
volledig privacybeleid op onze website (http://www.baloise.be/privacy).
U kunt ook gewoon een papieren versie vragen.
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Contactgegevens
Voor al uw vragen en informatie over privacy kunt u terecht bij onze Data Protection Officer (DPO):
Baloise
Data Protection Officer
Posthofbrug 16
2600 Antwerpen
E-mail: privacy@baloise.be

