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Formulier begunstiging wijzigen
Met dit formulier wijzigt u de begunstiging van uw levensverzekering. Het formulier en de
gevraagde documenten kunt u uploaden via www.nn.nl/uwbericht. Of opsturen naar:
Nationale-Nederlanden
Postbus 93604
2509 AV Den Haag
Let op
Wijziging van de begunstiging heeft gevolgen voor uw verzekering. Ook kan het gevolgen
hebben voor de schenkbelasting die de begunstigde misschien moet betalen. Informeer
daarom bij uw verzekeringsadviseur. Of bel met onze klantenservice levensverzekeringen.

1. Gegevens verzekering				
Polisnummer(s)				

2. Gegevens verzekeringnemer			
Aanhef						

De heer  

Mevrouw

Voornamen					
Achternaam					
Geboortenaam				
(Bijv. meisjesnaam)		
Geboortedatum				

(DDMMJJJJ)

Straat						

huisnr.

Postcode en plaats				
Land						
Telefoonnummer				
E-mailadres					

3. Gegevens verzekeringnemer 2
Is er een tweede verzekeringnemer? Vul dan hier zijn of haar gegevens in. Is er geen tweede
verzekeringnemer? Ga dan naar onderdeel 4.
Aanhef						

De heer  

Mevrouw

Voornamen					
Achternaam					
Geboortenaam				
(Bijv. meisjesnaam)		
Geboortedatum				
Straat						

(DDMMJJJJ)
huisnr.

Postcode en plaats				
Land						

L205.1808

Telefoonnummer				
E-mailadres					
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4. Begunstiging
De begunstiging is een lijst met personen die recht kunnen hebben op de uitkering op de
einddatum van de verzekering of bij overlijden. Deze lijst staat op uw polis. In de lijst kan een
omschrijving staan, bijvoorbeeld ‘echtgenote/echtgenoot van de verzekeringnemer’.
Maken we de uitkering uit de levensverzekering over? Dan heeft de eerste begunstigde recht op
deze uitkering. De volgende begunstigden op de lijst hebben dan geen recht meer op de
uitkering.
Leeft de eerste begunstigde niet meer? Dan heeft de tweede begunstigde meestal recht op de
uitkering. En zo verder. In de voorwaarden van uw verzekering leest u welke regels gelden bij de
begunstiging. Er kunnen ook meer personen op een plek staan. Hebben daardoor meer personen
recht op de uitkering? Dan verdelen we de uitkering onder hen.
U kunt kiezen uit:
a. een standaardbegunstiging
b. een andere begunstiging, omdat u een geregistreerd partnerschap heeft (optie 1)
c. een andere begunstiging die u zelf samenstelt (optie 2)
Kies hieronder uw nieuwe begunstiging:

4a. Standaardbegunstiging
Let op! Heeft u een geregistreerd partnerschap en wilt u uw partner begunstigde maken?
Vul dan 4b in.
1
2
3
4

de verzekeringnemer
de echtgenote/echtgenoot van de verzekeringnemer
de kinderen van de verzekeringnemer
de erfgenamen van de verzekeringnemer

4b. Optie 1: geregistreerd partnerschap
1
2
3
4

de verzekeringnemer
de geregistreerd partner van de verzekeringnemer
de kinderen van de verzekeringnemer
de erfgenamen van de verzekeringnemer

4c.

Optie 2: zelf samenstellen

• Gebruik bij het invullen van de begunstigden de volgende omschrijving:
• de verzekeringnemer
• de echtgenoot/echtgenote van de verzekeringnemer
• de geregistreerde partner van de verzekeringnemer
• de kinderen van de verzekeringnemer
• de erfgenamen van de verzekeringnemer
• Geef aan welk nummer u gewijzigd wilt hebben en zet daaronder de omschrijving.
Kiest u andere begunstigden dan hierboven genoemd? Vul dan de voornamen, achternaam,
het geslacht en de geboortedatum in.
• Heeft u een lijfrenteverzekering? Dan is de eerste begunstigde altijd de verzekeringnemer.
Op uw polis staat of u een lijfrenteverzekering heeft.
• Wilt u dat twee of meer begunstigden ieder een gelijk deel van de uitkering krijgen? Geef ze
dan hetzelfde nummer.
• De laatste begunstigde is altijd ‘de erfgenamen van de verzekeringnemer’. We nemen dit
automatisch op.

Pagina 2 van 3

Omschrijving of gegevens begunstigde
Nr.						
Omschrijving				
of		
Voornamen					
Achternaam					
Geboortedatum				

man

vrouw

man

vrouw

man

vrouw

(DDMMJJJJ)

Omschrijving of gegevens begunstigde
Nr.						
Omschrijving				
of		
Voornamen					
Achternaam					
Geboortedatum				

(DDMMJJJJ)

Omschrijving of gegevens begunstigde
Nr.						
Omschrijving				
of		
Voornamen					
Achternaam					
Geboortedatum				

(DDMMJJJJ)

Omschrijving of gegevens begunstigde
Nr.						Laatste begunstigde
Omschrijving				De erfgenamen van de verzekeringnemer

5. Ondertekening verzekeringnemer
Plaats						
Datum						

(DDMMJJJJ)

Handtekening

						

6. Ondertekening verzekeringnemer 2
Is er een tweede verzekeringnemer? Dan moet ook hij of zij dit wijzigingsformulier ondertekenen.
Plaats						
Datum						

(DDMMJJJJ)

Handtekening

						

Hoe gaan we om met uw privacy?
In ons privacy statement leest u hoe we omgaan met uw persoonsgegevens. Op welke manier we
uw privacy beschermen en welke rechten u heeft. We adviseren u om dit privacy statement te
lezen. In ieder geval op het moment dat u uw persoonsgegevens aan ons geeft. Het privacy
statement staat op www.nn.nl/privacy.
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