UITKERING SpaarkasVERZEKERING

EXP-UITK

Met dit formulier vraagt u ons het geld van uw Spaarkasverzekering uit te keren aan de
begunstigde. De begunstigde is diegene die de uitkering ontvangt. Op de polis ziet u wie de
begunstigde is.

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			

Burgerservicenummer (BSN)

Telefoonnummer					

E-mailadres

Mijn verzekering loopt af
Mijn verzekering loopt af op

Wat stuur ik mee met DIT formulier?

Wij hebben van u nog informatie nodig om het bedrag uit te kunnen keren:
n Een kopie van het identiteitsbewijs van de persoon die de uitkering moet ontvangen.
U kunt hiervoor een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs (voor- en achterkant) gebruiken.
n 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.
n Een officieel bewijs dat de verzekerde in leven is op de datum dat de verzekering afloopt.
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.

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

Geboortedatum			

Burgerservicenummer (BSN)

ONDERTEKENING
Plaats						

Datum

Handtekening
verzekeringnemer					

Handtekening begunstigde

Belangrijke informatie
n

n

n

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 naar info@reaal.nl.
Kiest u voor post? Stuur het formulier dan naar:
Reaal;
Antwoordnummer 11;
1800 VB Alkmaar.

09 116 14-08

n

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
uitkering 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.

Reaal Levensverzekeringen is een handelsnaam van SRLEV N.V., gevestigd te Alkmaar, K.v.K. 34297413
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