EXP-Verzoek toestemming aan
geldverstrekker
										Afzender
Aan
Adres						
Postcode			Woonplaats:
Plaats						Datum

Onderwerp: Verzoek voor mijn lening met leningnummer:

Geachte heer, mevrouw,
Mijn levensverzekering bij Reaal Levensverzekeringen is aan u verpand. Deze levensverzekering loopt af op
Om de uitkering te regelen heb ik uw toestemming nodig. Daarom stuur ik u deze brief.
Mijn polisnummer

Mijn verzoek
� Ik wil graag dat de uitkering direct wordt overgemaakt aan u als geldverstrekker om mijn lening af te lossen.

� Ik wil graag dat de uitkering naar mij wordt overgemaakt.
Wat vraag ik van u?
Wilt u deze brief aanvullen en opsturen?
Per e-mail naar: leven@reaal.nl onder vermelding van mijn polisnummer/expiratie.
Of per post naar:
Reaal Levensverzekeringen
Postbus 274
1800 BH Alkmaar

•

Graag ontvang ik ook een kopie van dit bericht.
Hartelijk dank voor uw medewerking.

09 113 18-05

Met vriendelijke groet,

Bijlage: formulier Verzoek toestemming aan geldverstrekker

Verzoek toestemming aan geldverstrekker
Met dit formulier vraagt de verzekeringnemer toestemming aan de geldverstrekker (de financiële instelling aan wie de verzekering is verpand) om de
uitkering af te lossen aan de geldverstrekker/pandhouder of om de uitkering zelf te ontvangen. Dit formulier werkt als volgt:

• De verzekeringnemer vult onderdeel 1 tot en met 3 in. Vervolgens stuurt hij/zij het formulier naar de geldverstrekker.
• De geldverstrekker vult onderdeel 4 in en stuurt het formulier naar Reaal Levensverzekeringen.

1 Gegevens verzekerde
Voornaam			Achternaam
Adres
Postcode			Woonplaats
Geboortedatum			Telefoonnummer			E-mailadres

2 Gegevens lening en verpande verzekering
Leningnummer					Polisnummer verpande verzekering

3 Gegevens van de geldverstrekker

Vul hier de gegevens in van de geldverstrekker

Naam geldverstrekker
Adres
Postcode			Woonplaats

4 Toestemming van geldverstrekker en ondertekening

in te vullen door de geldverstrekker

Gaat u akkoord met het verzoek dat de verzekeringnemer op de voorbrief heeft aangekruist? Graag aangeven wat van toepassing is.

�D
 e geldverstrekker gaat akkoord dat de uitkering direct wordt overgemaakt naar de geldverstrekker om de lening af te lossen.
IBAN						Ten name van
Onder vermelding van Adres			

Postcode en woonplaats

�

De geldverstrekker gaat akkoord dat de uitkering naar de klant wordt uitgekeerd.

�

Anders, namelijk:

Geldverstrekker					Naam medewerker					Telefoonnummer:

09 113 18-05 Bijlage

Datum 				Handtekening					Stempel namens pandhouder:

