Formulier uitkeren levensverzekering bij overlijden

Uitgave november 2021

Met dit formulier geeft u een overlijden aan ons door. En vraagt u ons de levensverzekering van de
overledene uit te keren. Wilt u dit formulier invullen en ondertekenen? En samen met de informatie die
we vragen in de e-mail of brief naar ons terugsturen.
Hoe kunt u de informatie opsturen?
Voor een snelle en veilige afhandeling verzoeken wij u dit formulier via onze website mee te sturen bij
uw online melding. Ga hiervoor naar “nn.nl/overlijden”. Via deze pagina kunt u het formulier uploaden.
Na het doorgeven van de melding ontvangt u een bevestiging per mail.
We nemen contact met u op als we aanvullende gegevens van u nodig hebben.

1. Gegevens overledene
Vul hieronder de persoonlijke gegevens van de overledene in. Draagt de overledene de
achternaam van zijn of haar partner, dan graag ook de geboortenaam invullen.
Naam 				

voorletter(s)

Geboortenaam 		
Geslacht 			

man		

vrouw

Burgerservicenummer		
Geboortedatum 		

(DDMMJJJJ) 		 overlijdensdatum 		

(DDMMJJJJ)
huisnummer

Adres				
Postcode				

woonplaats

Heeft het overlijden in het buitenland plaatsgevonden?		

nee		 ja, in		

Is het overlijden veroorzaakt door een ongeval?			

nee		 ja

(naam land)

2. Gegevens contactpersoon
Naam 				
Geslacht

voorletter(s)
man		

vrouw
huisnummer

Adres				
Postcode				

woonplaats

Telefoonnummer

		mobiel		

E-mailadres

3. Gegevens levensverzekering(en)
Vul hieronder het polisnummer in van de levensverzekering(en) die de overledene bij
Nationale-Nederlanden heeft. Sommige polisnummers bestaan uit cijfers en letters. In dat geval
ook graag de letters van het polisnummer invullen.
polis 4
		

				polis 2

polis 5
		

				polis 3

polis 6
		

0505.1903

				polis 1		
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4. Gegevens begunstigde
Vul hieronder de gegevens in van de begunstigde. De begunstigde is degene die de uitkering van
de levensverzekering ontvangt. De begunstigde(n) staan op het polisblad van de
levensverzekering. Bij een standaard begunstiging is de volgorde:
1. de verzekeringnemer
2. de echtgenoot/echtgenote van de verzekeringnemer
3. de kinderen van de verzekeringnemer
4. de erfgenamen van de verzekeringnemer
We keren het bedrag van de levensverzekering uit aan de eerstgenoemde in leven zijnde
begunstigde(n).
Naam 				
Geslacht 			

voorletter(s)
man		

vrouw				geboortedatum 		

(DDMMJJJJ)

Burgerservicenummer		
Adres				

huisnummer

Postcode			

woonplaats

Telefoonnummer

		mobiel		

E-mailadres
Relatie van begunstigde
tot de overledene

echtgenoot/echtgenote

		
geregistreerd partner		

zus/broer				

Zijn er meer begunstigden?			 			

kind

anders, namelijk		
nee		 ja*		

Zo ja, hoeveel?		

* We ontvangen graag per begunstigde een volledig ingevuld en ondertekend formulier.

5. Rekeningnummer
We keren het bedrag uit op het rekeningnummer van de begunstigde of op het rekeningnummer
van de erfgenamen.
Rekeningnummer (IBAN)
Ten name van		
Woonplaats		

6. Documenten
Om de levensverzekering uit te keren hebben we een aantal documenten van u nodig. Geef
hieronder aan of u deze documenten samen met dit formulier aan ons opstuurt.
• Kopie of foto van Akte van Overlijden afgegeven door de Burgerlijke Stand

ja

nee

• Kopie of foto van identiteitsbewijs van de begunstigde(n)

ja

nee

• Kopie of foto van bankpas van de begunstigde(n)

ja

nee

Wilt u ervoor zorgen dat alle documenten leesbaar zijn?

7

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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8

Ondertekening

Heeft u alle gegevens ingevuld? Print het formulier dan om het te kunnen ondertekenen.
We nemen contact met u op als we aanvullende gegevens van u nodig hebben.
Plaats												Handtekening begunstigde

Datum (DDMMJJJJ)

Plaats												Handtekening contactpersoon
(als de contactpersoon niet de begunstigde is)
Datum (DDMMJJJJ)

Print

Reset
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