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UITKERING VERZEKERING EXP-AFL

Met dit formulier vraagt u ons het geld van uw verzekering uit te keren aan uw 
geldverstrekker. De geldverstrekker is de bank of instelling die u geld heeft geleend.

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

GEGEVENs TwEEdE VERZEKERINGNEmER 
Als er een tweede verzekeringnemer is, vragen wij u ook deze gegevens in te vullen. Of er 
twee verzekeringnemers zijn, ziet u op de polis.

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?
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.

AAN wIE moET REAAL UITKEREN?
U heeft uw verzekering afgesloten om (een deel van) uw lening af te lossen. De uitkering 
maken wij daarom over aan uw geldverstrekker. 

Naam van de geldverstrekker
IBAN (rekeningnummer) van
de geldverstrekker
Voor aflossing van
leningnummer

oNdERTEKENING

Plaats      Datum

Handtekening      Handtekening
eerste verzekeringnemer     tweede verzekeringnemer

09
 11

7 1
4-

08

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.

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