Uitkering verzekering					EXP-UITK
Gegevens verzekeringnemer
U bent waarschijnlijk de verzekeringnemer. Wie de verzekeringnemer is, ziet u op de polis.
Polisnummer
Voornaam					Achternaam					Tussenvoegsel(s)
Adres
Postcode			Woonplaats
Geboortedatum			Telefoon						E-mail

Gegevens tweede verzekeringnemer
Ik weet dat de waarde van mijn levensloopverzekering niet aan mij uitgekeerd mag worden, maar moet worden overgemaakt aan mijn huidige werkgever.
Voornaam					Achternaam					Tussenvoegsel(s)
Adres
Postcode			Woonplaats
Geboortedatum			Telefoon						E-mail

Mijn verzekering loopt af
Mijn verzekering loopt af op

Aan wie moet Reaal uitkeren?
Op uw polis staat wie de uitkering ontvangt. Wij noemen deze persoon de begunstigde.
Gegevens van de persoon die de uitkering ontvangt
Voornaam					Achternaam					Tussenvoegsel(s)
IBAN (rekeningnummer)				
Is deze persoon niet dezelfde persoon als de verzekeringnemer? Vult u dan alstublieft de gegevens hieronder in.
Adres
Postcode			Woonplaats					

09 118 18-05

Geboortedatum			Burgerservicenummer (BSN)

Wat stuur ik mee met dit formulier?
Wij hebben van u nog informatie nodig om het bedrag uit te kunnen keren:
Een kopie van de voorkant van een geldig legitimatiebewijs van de begunstigde. Hiermee controleren we de identiteit.
Wilt u ervoor zorgen dat het documentnummer, de geldigheidsdatum, naam, geboortedatum en handtekening
goed zichtbaar zijn? De overige gegevens kunt u afschermen.
Een kopie van de bankpas of een kopie van een recent rekeningoverzicht, van de bankrekening waarop de uitkering wordt overgemaakt. U mag ook uw digitale rekeningoverzicht downloaden en opsturen.
Is de uitkering op de einddatum hoger dan het bedrag dat u had gehad als (één van) de verzekerde(n) vóór de
einddatum was overleden? Dan hebben wij ook nog een officieel bewijs nodig dat de verzekerde op de einddatum
van de verzekering in leven is. Wij noemen dit een attestatie de vita. Deze vraagt u aan bij uw gemeente. Let er op dat
deze is afgegeven na de datum dat uw verzekering afloopt. De hoogte van de uitkering bij overlijden ziet u op uw polis.
De hoogte van de uitkering op de einddatum vindt u in de brief over het aflopen van uw verzekering.
Deze brief heeft u pas van ons ontvangen.

•
•
•

Ondertekening
Plaats						Datum

Handtekening eerste verzekeringnemer		

Handtekening tweede verzekeringnemer

Handtekening begunstigde

Belangrijke informatie

• Heeft u de verzekering afgesloten om (een deel van) uw lening af te lossen? Dan moet de
geldverstrekker het ook goed vinden dat we het bedrag gaan uitkeren.
• Wilt u dat wij het geld aan iemand anders uitkeren dan de persoon die op uw polis als
•
•

begunstigde staat? Dan moet u eerst bij ons aanvragen om de begunstigde te veranderen.
U regelt dit via uw financieel adviseur. Vergeet dit niet te regelen voordat de verzekering stopt.
Als de begunstiging aanvaard is door iemand anders dan degene die de uitkering nu moet krijgen,
dan moet de persoon met de aanvaarde begunstiging akkoord gaan met de uitkeren van het kapitaal.
Bent u gescheiden? Dan hebben wij ook een handtekening van de ex-partner of een akte
van scheiding en deling nodig waaruit blijkt dat de verzekering aan u is toebedeeld.

Waar stuur ik dit formulier en de andere informatie naartoe?
U kunt het formulier en de andere informatie per e-mail of per post naar ons sturen.
Wanneer u kiest voor e-mail, scant u het ondertekende formulier en stuurt u deze samen met de
andere informatie (graag toevoegen als losse documenten) naar info@reaal.nl.
Kiest u voor post? Stuur het formulier dan naar:
Reaal;
Antwoordnummer 11;
1800 VB Alkmaar.

