Keuzeformulier Kapitaalverzekering
Informatie over uw verzekering
Polisnummer

Gegevens verzekeringnemer 1
Naam
Geboortedatum
Huidig adres
Postcode/woonplaats
Land
Toekomstig adres
Straatnaam en huisnummer
Postcode en woonplaats
Land

Wijziging adres per

Gegevens verzekeringnemer 2
Naam
Geboortedatum
Huidig adres
Postcode/woonplaats
Land
Toekomstig adres
Straatnaam en huisnummer
Postcode en woonplaats
Land

Wijziging adres per

Uw keuze
 Verzekering stoppen → vul deel 1 van dit formulier in. Deel 2 hebt u verder niet nodig.
 Fiscaal voortzetten en de nieuwe financiële instelling is bekend → ga verder naar deel 2 van dit formulier en
vul dit volledig in. Deel 1 hoeft u niet in te vullen.
 Fiscaal voortzetten en de nieuwe financiële instelling is nog niet bekend → Stuurt u ons alleen
bovenstaande informatie en uw aangevinkte keuze. Stuurt u ons binnen 6 maanden deel 2 volledig ingevuld na.

Deel 1: stoppen
Informatie over uw verzekering
Polisnummer

Informatie over het IBAN van de ontvanger
IBAN
Ten name van
Contactinformatie

(gebruiken wij alleen voor de afhandeling van dit afkoopverzoek)

Telefoonnummer
E-mailadres
Hierbij verzoek ik BNP Paribas Cardif Levensverzekeringen N.V. om bovengenoemde verzekering per
eerstvolgende mogelijkheid af te kopen. Ik verzoek u de afkoopwaarde op bovengenoemd IBAN over te
maken.
Plaats:

Datum:

Naam verzekeringnemer 1:

Naam verzekeringnemer 2:

Handtekening verzekeringnemer 1:

Handtekening verzekeringnemer 2 :

Stuurt u de volgende zaken mee:
 een kopie van een geldig paspoort of Nederlandse identiteitskaart van de verzekeringnemer(s); Een
kopie van het rijbewijs is helaas niet voldoende. Om identiteitsfraude te voorkomen adviseren wij u om
in de kopie uw burgerservicenummer onleesbaar te maken, ook in de cijferreeks onderaan. Maak ook
uw pasfoto onherkenbaar. Let erop dat uw naam, geboortedatum en handtekening wel zichtbaar
blijven.
 een kopie van uw geldige bankpas of rekeningafschrift waarop uw naam en IBAN zichtbaar zijn, als u
aangeeft dat wij de waarde naar uw eigen IBAN mogen overmaken. Op de kopie van uw bankpas mag
u het pasnummer onherkenbaar maken. En op de kopie van een rekeningafschrift mag u bedragen en
het saldo doorstrepen. Let erop dat de kopie van het rekeningafschrift niet ouder is dan drie
maanden.

Deel 2: fiscaal voortzetten
Kiest u voor het fiscaal voortzetten van de verzekering bij een andere financiële instelling? Dan hebben wij
onderstaande gegevens nodig. Graag ontvangen wij deze gegevens binnen zes maanden.
Informatie over uw verzekering
Polisnummer

Gegevens financiële instelling
Naam financiële instelling
Adres
Postbus
Postcode en
vestigingsplaats
IBAN financiële instelling
Overmaken onder
vermelding van
Hierbij verzoek ik BNP Paribas Cardif Levensverzekeringen N.V. om bovengenoemde verzekering per
eerstvolgende mogelijkheid af te kopen. Ik verzoek u de afkoopwaarde naar de bovenstaande financiële
instelling over te maken.
Plaats:

Datum:

Naam verzekeringnemer 1:

Naam verzekeringnemer 2:

Handtekening verzekeringnemer 1:

Handtekening verzekeringnemer 2 :

Stuurt u de volgende zaken mee:
 een kopie van een geldig paspoort of Nederlandse identiteitskaart van de verzekeringnemer(s); Een
kopie van het rijbewijs is helaas niet voldoende. Om identiteitsfraude te voorkomen adviseren wij u om
in de kopie uw burgerservicenummer onleesbaar te maken, ook in de cijferreeks onderaan. Maak ook
uw pasfoto onherkenbaar. Let erop dat uw naam, geboortedatum en handtekening wel zichtbaar
blijven.

