Bankinformatie voor werkgevers
en uitkeringsinstanties
Regeling wanbetalers en regeling
onverzekerden
Houdt u in opdracht van ons premie in op het inkomen van uw werknemer of
uitkeringsgerechtigde? Dan moet u dat premiebedrag ook iedere maand aan ons
afdragen. Op deze pagina vindt u informatie over onze bankgegevens. Voor iedere
regeling gebruiken wij een aparte bankrekening.
Voor wie is deze informatie bedoeld?
Deze informatie kunt u alleen gebruiken als u een werkgever of een uitkeringsinstantie bent.
Let op! Bent u bij ons aangemeld als wanbetaler of hebben wij u voor u een
zorgverzekering afgesloten, dan is deze informatie niet voor u bestemd. U betaalt
namelijk uw premie via uw inkomen of via acceptgiro’s aan het CJIB. Maakt u toch een
geldbedrag aan ons over, dan kunnen wij dat niet als een premiebetaling verwerken.
Rekeningnummer regeling wanbetalers
Wij hebben u geschreven dat uw werknemer/uitkeringsgerechtigde bij ons is
aangemeld als wanbetaler. Daarom hebt u opdracht gekregen om iedere maand de
(bestuursrechtelijke) premie in te houden op het inkomen van betrokkene. Die premie
moet u ook iedere maand aan ons afdragen. U kunt die premie alleen betalen via dit
bankrekeningnummer:
Bankgegevens CAK voor de regeling WANBETALERS
IBAN

NL82 ABNA 0535 7312 48

BIC

ABNANL2A (als u vanuit het buitenland betaalt)

Ten name van

CAK

Gebruik het juiste betalingskenmerk
Gebruik als betalingskenmerk (omschrijving van de betaalopdracht) het unieke kenmerk voor
uw werknemer of uitkeringsgerechtigde en uw bedrijf. Dit nummer vindt u in de beschikking
of heeft u kunnen lezen in onze brief over de nieuwe premiebedragen voor 2020.
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Bankgegevens CAK voor de regeling ONVERZEKERDEN
IBAN

NL24 ABNA 0535 8225 02

BIC

ABNANL2A (als u vanuit het buitenland betaalt)

Ten name van

CAK

Gebruik het juiste betalingskenmerk
Het is belangrijk dat u het juiste betalingskenmerk gebruikt. Doet u dat niet, dan kunnen
wij uw betaling niet verwerken. Een betalingskenmerk bestaat altijd uit het BSN van
werknemer/uitkeringsgerechtigde en het loonheffingennummer (LH) van uw bedrijf.
Bijvoorbeeld: BSN123456789 LH123456789

Meer informatie vindt u op onze
website: www.hetcak.nl/zakelijk/
broninhouding. U kunt ons ook een
e-mail sturen via het contactformulier
op onze website.

Wilt u liever bellen?
Van 8.30 tot 17.00 uur zijn wij
telefonisch bereikbaar via
088 – 711 5552.
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Rekeningnummer regeling onverzekerden
Wij hebben u geschreven dat wij voor uw werknemer/uitkeringsgerechtigde een
zorgverzekering hebben afgesloten. Daarom hebt u opdracht gekregen om iedere
maand de (bestuursrechtelijke) premie in te houden op het inkomen van uw werknemer
of uitkeringsgerechtigde. Die premie moet u ook iedere maand aan ons afdragen. U kunt
die premie alleen betalen via dit bankrekeningnummer:

