uw naam
uw adres
uw postcode en woonplaats

naam pandhouder
adres pandhouder
postcode en woonplaats pandhouder

Onderwerp: Mijn lening met nummer leningnummer

Plaats plaats
Datum datum

Geachte heer, mevrouw,
Mijn levensverzekering bij Nationale-Nederlanden is aan u verpand. Ik wil mijn levensverzekering wijzigen. Daarvoor heb
ik uw toestemming nodig. De wijziging die ik wil doen staat in het formulier ‘Verzoek aan pandhouder wijzigen levensverzekering’. Dit formulier vindt u bij deze brief.
Wilt u het formulier in de bijlage aanvullen en opsturen?
Wilt u onderdeel 6 van het formulier invullen? U kunt het formulier daarna opsturen naar:
Nationale-Nederlanden
Postbus 93604
2509 AV DEN HAAG
Hartelijk dank voor uw medewerking.
Met vriendelijke groet,
uw naam

Bijlage: - formulier ‘Verzoek aan pandhouder wijzigen levensverzekering’

Print

Verzoek aan pandhouder wijzigen levensverzekering

Reset
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Met dit formulier vraagt de verzekeringnemer toestemming aan een pandhouder om zijn of haar
levensverzekering te wijzigen. Dit formulier werkt als volgt:
• De verzekeringnemer vult onderdeel 1 tot en met 5 in. Vervolgens stuurt hij/zij het formulier
naar de pandhouder.
• De pandhouder vult onderdeel 6 in en stuurt het formulier naar Nationale-Nederlanden.

1

Gegevens verzekeringnemer

Aanhef						

De heer			

Mevrouw

Voornamen					
Achternaam					
Geboortenaam (Bijv. meisjesnaam)		
Geboortedatum 				

(DDMMJJJJ)

Straat en huisnummer				

huisnr.

Postcode en plaats				
Land						
Telefoonnummer				

		

E-mailadres					

2

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 3.
Aanhef						

De heer			

Mevrouw

Voornamen					
Achternaam					
Geboortenaam (Bijv. meisjesnaam)		
Geboortedatum 				

(DDMMJJJJ)

Straat en huisnummer				

huisnr.

Postcode en plaats				
Land						
Telefoonnummer				

		

E-mailadres					

3

Gegevens lening en verpande verzekering

Leningnummer 			
Polisnummer verpande verzekering

4

Gegevens van de pandhouder

Vul hier de gegevens in van de pandhouder. De pandhouder is de financiële instelling aan wie de verzekering is verpand.
Naam pandhouder				

2237-40.1808

Straat en huisnummer				
Postcode en plaats				

huisnr.

5

Wijziging waarvoor de pandhouder toestemming moet geven

Geef hieronder aan welke wijziging de verzekeringnemer wil doen:
De verzekering stopzetten (afkopen)
			 			
Stoppen met premie betalen in overleg met Nationale-Nederlanden (premievrij maken)
						
De verpanding van de verzekering opheffen
						
De premie voortaan betalen per jaar in plaats van per maand
						
De premie verlagen naar €
					

per

maand

kwartaal

halfjaar

jaar

					
Een verzekeringnemer wijzigen. De nieuwe verzekeringnemer is:

A
					
 nders, namelijk

6

Toestemming en ondertekening (in te vullen door de pandhouder)

Gaat u akkoord met de wijziging(en) die de verzekeringnemer in onderdeel 5 heeft aangekruist?
Ja, ik ga akkoord				
						

Nee, ik ga niet akkoord

Naam medewerker				
Rechtstreeks telefoonnummer
Datum						

(DDMMJJJJ)

Handtekening medewerker
namens pandhouder
						
						

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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