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Uw polisnummer 

Verzekeringnemer 1

Achternaam   Voorletter(s)  Telefoonnummer

Verzekeringnemer 2

Achternaam   Voorletter(s)  Telefoonnummer

Switchen

1 Als eerste geeft u aan uit welk(e) fonds(en) moet worden overgeboekt. Dit kan in  
de vorm van een geldbedrag, een aantal participaties of de aanduiding ‘alle 
participaties’. U kunt het geheel overhevelen of een gedeelte. Geef uw keuze 
hieronder aan bij ‘Overboeken uit één of meer fondsen’.*

2 Vervolgens geeft u aan naar welk(e) fonds(en) u het vrijgekomen bedrag wilt 
overboeken door middel van een percentage. U kunt er voor kiezen om het 
bedrag over één of meer fondsen te verdelen. Het totaal van de percentages 
moet 100% zijn. De lijst met fondsen waaruit u kunt kiezen, vindt u op  
reaal.nl/fondsoverzicht. Geef uw keuze hieronder aan bij ‘Overboeken naar  
één of meer fondsen’.*

3 U kunt uw toekomstige premie in (een) ander(e) fonds(en) beleggen dan de 
opgebouwde waarde in uw verzekering. De lijst met fondsen waaruit u kunt kiezen 
vindt u op www.reaal.nl/fondsoverzicht. Geef uw keuze hieronder aan bij ‘Verdeling 
van toekomstige premies in fondsen‘.**

*    Bij de Reaal Vermogensverzekering belegt u 100% van de waarde en de toekomstige 
premies in hetzelfde fonds.

** Deze keuze is niet mogelijk voor de Reaal Vermogensverzekering

U kunt op ieder moment de verdeling over de fondsen wijzigen. Nadat wij het door u 
ingevulde en ondertekende formulier hebben ontvangen, gaat de nieuwe fonds verdeling 
in. Wanneer de nieuwe fondsverdeling precies ingaat, vindt u in de voorwaarden.

1 Overboeken uit één of meer fondsen

Naam fonds    Bedrag  Aantal participaties  Alle participaties

   €  of   of  

   €  of   of  

   €  of   of  

   €  of   of  

   €  of   of  

    €  of   of  

2 Overboeken naar één of meer fondsen

Naam fonds    Percentage

     %

     %

     %

     %

     %

     %

Totaal          100  %

3 Verdeling van toekomstige premies in fondsen

De toekomstige premies worden volgens de nieuwe fondsverdeling belegd, die u hierboven heeft aangegeven. U hoeft hieronder dan niets in te vullen.  
  Wilt u de toekomstige premies anders verdelen over de fondsen?* Geef uw keuze dan hieronder aan. * Deze keuze is niet mogelijk voor de Reaal Vermogensverzekering

Naam fonds    Percentage

     %

     %

     %

     %

     %

     %

Totaal          100  %

Wijzigingsformulier beleggingsfondsen
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Eigen verantwoordelijkheid keuze fondsen
Het is van belang de keuze voor de fondsen te baseren op uw persoonlijk risico - 
profiel en rekening te houden met de termijn waarbinnen het kapitaal wordt 
opgebouwd op basis van beleggingen, ook wel ‘beleggingshorizon’ genoemd.  
Reaal brengt geen advies uit over de keuze van de fondsen, maar verstrekt wel 
uitgebreide informatie over de fondsen.

Kijkt u daarvoor op reaal.nl/koersen-en-rendementen. Reaal raadt u dringend aan 
contact op te nemen met uw financieel adviseur voordat u een switchverzoek bij  
ons indient. U blijft echter verantwoordelijk voor de keuze en voor het periodiek 
evalueren van de keuze in samenspraak met een financieel adviseur. 

Persoonsgegevens
Als u klant bij ons wordt, rechtstreeks of via een adviseur, vragen wij om uw 
persoonsgegevens. Deze gegevens kunnen we gebruiken om:
 • Overeenkomsten met u te sluiten en om die te kunnen uitvoeren.
 • Statistisch onderzoek te doen.
 • Te zorgen dat de financiële sector veilig en integer blijft.
 • Fraude te voorkomen en te bestrijden.
 • Te voldoen aan de wet.
 • De relatie met u te onderhouden en uit te breiden.

Reaal hoort bij de groep van ondernemingen van VIVAT Verzekeringen1. VIVAT 
Verzekeringen is binnen deze groep verantwoordelijk voor de verwerking van uw 
persoonsgegevens door haarzelf en haar groepsondernemingen. Uw schade- en 
verzekeringsgegevens wisselen wij uit met de Stichting Centraal Informatie  
Systeem (CIS).

Wilt u meer weten over hoe we omgaan met privacy? Kijk dan op reaal.nl voor  
ons privacy- en cookiereglement. Verder houden we ons aan de Gedragscode  
Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. Deze gedragscode vindt u  
op verzekeraars.nl.

Ondertekening

Plaats   Datum 

Handtekening    Handtekening
Verzekeringnemer 2     Verzekeringnemer 3 

Opsturen
Stuur het formulier veilig, snel en kosteloos op met onze online uploadservice. Dit werkt heel eenvoudig:
•  Maak een scan of foto van het formulier.
•  Ga naar reaal.nl/zelfregelen.
•  Kies voor ‘Documenten versturen’.

Wilt u het formulier liever per post versturen? Dit kan naar:
Reaal
Postbus 274
1800 BH Alkmaar

1 VIVAT Verzekeringen is een handelsnaam van VIVAT N.V.
2 Is de verzekeringnemer minderjarig? Dan is een handtekening van de ouders of voogd nodig.
3 Zijn er twee verzekeringnemers? Dan moeten beide verzekeringnemers het formulier ondertekenen.
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