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Debietorderopdrag: Pensioenfonds en Groepversekering
Gemeente / Instansie se identifiserende en kontakbesonderhede:
Naam:
Posadres:
Epos:
Kontaknommers:
Hierdie opdrag geld vanaf (datum dd/mm/jjjj):
Gemeente / Instansie se bankbesonderhede:
Bank:
Tak (naam):

Takkode:

Rekeningnommer:
Tipe rekening:

Lopend

Spaar

Transmissie

Hiermee word die Nederduitse Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika – as diensverskaffer aan die Predikante
Pensioenfonds van die Ned. Geref. Kerk in Suid-Afrika – gemagtig om ons rekening by bogenoemde bank (of
ander tak waarheen ons ons rekening mag oorplaas) vanaf bogenoemde datum te debiteer op die 25ste dag
van elke maand met die bedrag benodig vir die betaling van die maandelikse premie verskuldig ten opsigte
van ons pensioenfonds en groepversekering verpligtinge. Indien die 25ste nie op ’n werkdag val nie, geld
hierdie magtiging vir die laaste werkdag direk voor die 25ste dag van die maand.
Ons verstaan dat die onttrekkings wat hiermee gemagtig word deur ŉ rekenaar verwerk sal word deur middel
van ŉ stelsel bekend as die ACB-magneetbanddiens, en ons verstaan ook dat die besonderhede van elke
onttrekking op ons bankstaat of op ŉ bygaande strokie gedruk sal wees.
Hierdie magtiging kan deur ons gekanselleer word deur u skriftelik dertig (30) dae kennis te gee wat per
vooruitbetaalde geregistreerde pos versend word, maar ons verstaan dat ons nie geregtig is op ŉ
terugbetaling van bedrae wat u onttrek het terwyl die magtiging van krag was indien sodanige bedrae regtens
aan u verskuldig was nie.
Ons stem toe om enige bankkoste ten opsigte van hierdie debietorderopdrag te betaal. Die ontvangs van
hierdie opdrag deur u word as ontvangs daarvan deur ons bank geag.
Onderteken deur die volgende persone, behoorlik daartoe gemagtig deur die rekeninghouer en bank,

te (plek)

op (datum):

Naam 1:

Naam 2:

Hoedanigheid:

Hoedanigheid:

Handtekening:

Handtekening:

