Beleggingsverzekering

Let op!
Sla dit formulier eerst op
bij uw documenten op
uw computer. Vul daarna
het formulier in.

Formulier Switchen
1. Gegevens verzekeringnemer
Voorletters en achternaam

:

Straat en huisnummer

:

Postcode en Woonplaats

:

Telefoonnummer vast

:

Telefoonnummer mobiel

:

E-mailadres

:

Polisnummer

:

Man

Vrouw

De wijzigingsdatum kan afwijken van de datum die je vraagt. Wij volgen de
Productvoorwaarden.
- Wij verkopen je aandelen tegen de openingskoers van de eerste beursdag na ontvangst
van je verzoek.
- We kopen de nieuwe aandelen tegen de openingskoers van de eerste beursdag nadat we
de aandelen hebben verkocht.
Je switchverzoek moet uiterlijk om 15.30 uur bij ons binnen zijn. Ontvangen wij je
switchverzoek na 15.30 uur? Dan schuift alles één beursdag op.

2. Je hebt het formulier “Risicoprofiel Bepalen” ingevuld
		
		Het beleggingsrisico van de Achmea mixfondsen is afgestemd op risicoprofielen en
varieert van zeer defensief tot zeer offensief. Je risicoprofiel geeft het maximale risico aan
dat je op de beleggingsverzekering wilt lopen.
		Het invullen van het formulier “Risicoprofiel bepalen” helpt je bij de keuze van een Achmea
mixfonds.
		
Ik heb het Doel Risicoprofiel ingevuld en ik heb gekozen voor het Achmea mixfonds dat
overeenkomt met mijn risicoprofiel of Achmea Variabele Renterekening.
		
Ik heb het Doel Risicoprofiel ingevuld en ik kies bewust niet voor een Achmea mixfonds
dat overeenkomt met mijn risicoprofiel. Ik ben bekend met de risico’s die daarmee
samenhangen en accepteer deze.
		
Ik heb het Doel Risicoprofiel niet ingevuld. Ik kies hier bewust voor. Ik ben bekend met
de risico’s die daarmee samenhangen en accepteer deze.
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Wil je zowel de beleggingswaarde als de toekomstige premies omzetten?
Vul dan zowel vraag 3 als vraag 4 in.

3. Je wilt de huidige beleggingswaarde omzetten in:
Achmea mixfonds zeer defensief				

%

Achmea mixfonds defensief 					

%

Achmea mixfonds neutraal 						

%

Achmea mixfonds offensief 						

%

Achmea mixfonds zeer offensief 				

%

Achmea Variabele Renterekening 				

%

De nieuwe fondsverdeling moet altijd 100% zijn.

4. Je wilt de toekomstige premies beleggen in:
Achmea mixfonds zeer defensief				

%

Achmea mixfonds defensief 					

%

Achmea mixfonds neutraal 						

%

Achmea mixfonds offensief 						

%

Achmea mixfonds zeer offensief 				

%

Achmea Variabele Renterekening 				

%

De nieuwe fondsverdeling moet altijd 100% zijn.

5. Ondertekening verzekeringnemer
:

Plaats

:

Handtekening

:
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6. Heeft u het formulier helemaal ingevuld?
Zijn alle gegevens op het formulier goed leesbaar? Maak een scan van het ondertekende
formulier en stuur deze in een e-mail naar: levensverzekering@fbto.nl. Wil je in de
onderwerpregel van je e-mail het polisnummer zetten?
Wil je een kopie of foto van een geldig identiteitsbewijs meesturen?
Een identiteitsbewijs is een paspoort, rijbewijs of Nederlandse identiteitskaart.
Voor je privacy maakt je het burgerservicenummer (BSN) en de pasfoto onherkenbaar
Er gelden strenge regels rond het bewaren van persoonlijke gegevens. En soms staat er
op documenten informatie die wij niet nodig hebben. Of niet mogen gebruiken. Daarom
vragen wij je het BSN en de pasfoto op de kopie van het identiteitsbewijs onherkenbaar te
maken. Dit kan bijvoorbeeld met een donkere stift.
Wilt je de persoonsgegevens veilig onherkenbaar maken?
Gebruik dan de app KopieID. Deze vind je in de app store. Meer informatie over KopieID
vind je op rijksoverheid.nl.
Als je het formulier “Risicoprofiel bepalen” hebt ingevuld, dan ontvangen wij dit graag
van je.

7. Heeft u nog vragen?
Kijk op fbto.nl of bel (058) 234 53 75

FBTO is een handelsnaam van Achmea Schadeverzekeringen N.V., KvK nr. 08053410 en Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V., KvK nr. 08077009 , beide statutair gevestigd
in Apeldoorn en FBTO Zorgverzekeringen N.V., KvK nr. 30208631, statutair gevestigd in Leeuwarden en Achmea Zorgverzekeringen N.V., KvK nr. 28080300, statutair gevestigd in Zeist.
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