Betaling per incasso-giro wordt steeds meer gevraagd.
Ook u kunt gebruik maken van deze gemakkelijke manier om uw betalingen aan AEGON
te voldoen.
Na ontvangst van de door u verleende machtiging zorgen wij ervoor dat de verschuldigde bedragen automatisch van uw rekening worden afgeschreven.
Bent u het niet eens met een afschrijving dan is er nog niets aan de hand.
U kunt het bedrag laten terugboeken door daarvan binnen één maand na afschrijving kennis te
geven aan uw girokantoor of bank.
U blijft dus baas over uw geld.
U kunt de verleende machtiging intrekken door de aangehechte kaart ”INTREKKING MACHTIGING”
aan ons op te sturen. Wij zullen dan de automatische afschrijving per de door u opgegeven datum
beëindigen.
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