
UW GEGEVENS

Uw klantnummer

 Dhr.  Mevr. Voorletters        Geboortenaam

Geboortedatum

Straat               Huisnummer

Postcode              Woonplaats

Land

UW REKENING
Vul hieronder uw nieuwe rekeningnummer in (met of zonder IBAN). Als StiPP geld overmaakt naar een rekening buiten 
Nederland, kan StiPP hiervoor kosten rekenen.

Maakt u gebruik van een nieuw rekeningnummer met IBAN? Vul dan uw gegevens hieronder in.

IBAN*

Op naam van

Land

BIC**

* IBAN is uw bankrekeningnummer.
** BIC is de identificatiecode van uw bank. Deze code is nodig om transacties tussen banken uit te wisselen. Beide gegevens vindt u op uw 
(digitale) bankafschrift of kunt u opvragen bij uw bank.

Maakt u gebruik van een nieuw rekeningnummer zonder IBAN? Vul dan uw gegevens hieronder in.

Rekeningnummer

Op naam van

Naam bank

Plaats

Land

BIC

UW HANDTEKENING

Naam

Datum en plaats

Handtekening

Formulier 
Wijziging rekeningnummer
Voor pensioenontvangers
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Stuur met dit formulier een kopie/foto van een van uw rekeningafschriften of bankpas mee. Zo weet StiPP dat de rekening echt 
van u is. Zonder een kopie van rekeningafschrift of bankpas kunnen wij uw pensioen niet uitbetalen.

Heeft u het formulier volledig digitaal ingevuld en ondertekend? Stuur het dan naar ons toe via onderstaande knop ‘Verstuur 
digitaal’.

U kunt het ook uitprinten, inscannen en insturen via het contactformulier op stippensioen.nl/insturen. Wilt u het liever per post 
opsturen? Stuur het dan naar StiPP, Postbus 299, 3700 AG Zeist.

mailto:info@stippensioen.nl
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