Gegevens Betaling Buitenland (non-SEPA)
Alle velden zijn verplicht 1
Klant-/Registratienr
			
Gegevens rekeninghouder
Vermeld uw gegevens zoals geregistreerd bij uw bankinstelling
Naam		
			
Straat en huisnr
			
Postcode		
			

  Plaats
   	   

Land		
			
Telefoonnummer
			
E-mail		
			
2
			
Tax-id
		

Bankgegevens
Neem voor de gegevens contact op met uw buitenlandse bankinstelling
Rekeningnummer 2
			
BIC (Bank Identifier Code)
			

		Bankcode
 2
			

			2
Branchecode

		Bank-routingcode 2
			

Naam bank		
			
Straat en huisnr
			
Postcode		
			

  Plaats
   	   

Land		
			
Controleer uw rekeningnummer goed. Een verkeerd rekeningnummer vertraagt de uitbetaling van uw pensioen.

Ondertekening
Datum
		

31.0070.18-nl

Plaats
		

    Handtekening


1) Graag in blokletters invullen
2) Zie toelichting op de achterzijde

Stuur dit formulier terug naar administratie@bpfbouw.nl

Toelichting
Tax-id
(Dit is uw persoonlijk tax-id van het land waarin u woonachtig bent en niet het Nederlandse BSN/sofinummer.) Alleen van toepassing in de volgende landen:
Azerbaijan, Brazilië, Chili, China, Colombia, Dominicaanse Republiek, Israël, Marokko en Wit-Rusland.
Is uw bank in een van bovenstaande landen gevestigd? Dan is het verplicht dit veld in te vullen.
Uitzondering: Voor de Dominicaanse Republiek, Israël en Marokko is het invullen van uw tax-id niet verplicht.
Wel kan het opgeven van uw tax-id leiden tot een extra verlaging van de transactiekosten.
Rekeningnummer
In dit veld kan zowel een accountnummer als een IBAN worden ingevuld.
Bank Code
Een bank code identificeert een bank, zodat de betaling op de juiste plek terechtkomt. Een bank code
is alleen van toepassing in de volgende landen: Australië, Canada, Dominicaanse Republiek, Hong Kong,
Indonesië, Israël, Jamaica, Marokko, Mexico, Nieuw-Zeeland, Singapore, Sri Lanka en Trinidad en Tobago.
Dit veld is verplicht als uw bank in een van bovenstaande landen gevestigd is.
Vraag hiervoor de code op bij uw bank.
Branche Code
Een branche code identificeert een specifiek filiaal van een bank, zodat de betaling op de juiste plek
terechtkomt. Een branche code is alleen van toepassing in de volgende landen: Australië, Canada,
Dominicaanse Republiek, Hong Kong, Indonesië, Jamaica, Nieuw-Zeeland, Singapore, Sri Lanka en Trinidad en
Tobago. Dit veld is verplicht als uw bank in een van bovenstaande landen gevestigd is.
Vraag hiervoor de code op bij uw bank.
Bank Routing Code
Een bank routing code identificeert een bank en filiaal, zodat de betaling sneller verloopt. Een bank routing
code is alleen van toepassing in de volgende landen: Australië, Canada, Dominicaanse Republiek, Hong Kong,
India, Indonesië, Israël, Jamaica, Marokko, Mexico, Nieuw-Zeeland, Singapore, Tunesië, Trinidad en Tobago,
China, Kenia, Verenigde Staten van Amerika, Zambia en Zuid‑Afrika. Dit veld is verplicht als uw bank in een van
bovenstaande landen gevestigd is.
Vraag hiervoor de code op bij uw bank.
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