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Wie vult dit formulier in?
De begunstigde van de levensverzekering vult dit formulier in. Meestal is dit de verzekeringnemer
zelf. Maar het kan ook de partner, kinderen of iemand anders zijn. Wie de begunstigde is, staat
op de polis van de verzekering.
Wanneer vult u dit formulier in?
De einddatum van de lijfrenteverzekering of gouden handdrukverzekering is (bijna) bereikt. En de
verzekerde is in leven. Op de einddatum draagt u de waarde van de levensverzekering over naar
een andere verzekeraar, bank of beleggingsinstelling.
Hoe vult u het formulier in?
U kunt het formulier uitprinten en daarna invullen en ondertekenen. U kunt het formulier ook
digitaal invullen. Heeft u het formulier digitaal ingevuld? Print het formulier dan uit en
onderteken het.
Waar stuurt u het formulier naartoe?
U kunt het formulier en de gevraagde documenten (zie onderdeel 4) uploaden via
www.nn.nl/uwbericht. Of opsturen naar:
Nationale-Nederlanden
Postbus 93604
2509 AV Den Haag
Extra gegevens
Hebben we het formulier en de documenten van u ontvangen? Dan kan het zijn dat we u nog om
extra gegevens vragen. U krijgt een bericht van ons, als dat zo is.
Heeft u vragen?
Heeft u nog vragen over het invullen van dit formulier? Neem dan contact op met onze
klantenservice levensverzekeringen.

1. Gegevens verzekering bij Nationale-Nederlanden
Polisnummer(s)				

2. Gegevens begunstigde
Aanhef						

De heer			

Mevrouw

Voornamen					
Achternaam					
Geboortenaam (Bijv. meisjesnaam)		
Geboortedatum 				

(DDMMJJJJ)

Straat						

huisnr.

Postcode en plaats				
Land						
Telefoon						

L502.1603

E-mailadres					

		

Reset

3. Gegevens nieuwe verzekeraar, bank of beleggingsinstelling
Naam instelling						
Het rekeningnummer (IBAN) van de nieuwe
bank, verzekeraar of beleggingsinstelling		
Uw nieuwe bank, verzekeraar of beleggingsinstelling geeft aan u door naar welke rekening
we het geld moeten overmaken. Dit is een ander
nummer dan het nummer van uw nieuwe
bankspaarrekening of verzekering.				
Het polisnummer van uw nieuwe verzekering,
als dat bekend is.						
Het rekeningnummer (IBAN) van uw nieuwe
bankspaarrekening, als dat bekend is.		

4. Documenten meesturen
Ik stuur de volgende documenten mee:		

 opie van het identiteitsbewijs van de begunstigde. Stuurt u een kopie van een
K
identiteitskaart of rijbewijs mee? Kopieer dan de voor- én achterkant.

								
Kopie van de voorkant van de bankpas van de begunstigde.

5. Ondertekening begunstigde
Plaats														Datum (DDMMJJJJ)

Handtekening

Hoe gaan we om met uw privacy?
In ons privacy statement leest u hoe we omgaan met uw persoonsgegevens.
Het privacy statement vindt u op www.nn.nl/privacy.

Pagina 2 van 2

