Levensverzekering

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

Formulier (gedeeltelijke) afkoop
Polisnummer		

Naam 1e verzekeringnemer		

Man

Vrouw

Adres		
Postcode en woonplaats		
Geboortedatum		
Telefoonnummer 		
E-mailadres		

1. U wilt de polis afkopen
In de productvoorwaarden vindt u of (gedeeltelijke) afkoop mogelijk is. Hier vindt u ook de
omschrijving van hoe wij uw afkoopverzoek behandelen.
		
Ja, geheel afkopen
		
Ja, gedeeltelijk afkopen voor €
Datum afkoop		

Zo snel mogelijk

		
Stoppen per*
		

Rekeningnummer (IBAN)

:

Op naam van

:

		

* Deze datum moet in de toekomst liggen.

De door u opgegeven tegenrekening moet op uw eigen naam staan.

2. Was of is er sprake van echtscheiding?
		
Ja
Nee
Voor het verwerken van uw afkoopverzoek hebben we de handtekening van uw ex-partner
en een kopie van een geldig identiteitsbewijs van uw ex-partner nodig.
Ga verder op de volgende pagina >
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Ex-partner
Naam en voorletters		
Plaats		
Rekeningnummer (IBAN)		
		

Om de identiteit te controleren.

Datum		

Handtekening		

3. Is de verzekering verpand?
Bij een verpande verzekering moet ook de pandhouder toestemming geven voor deze
afkoop. De pandhouder doet dit met een brief waarin hij toestemming geeft. Stuur de brief
mee met dit formulier. Zonder akkoord van de pandhouder kunnen we helaas de afkoop
niet uitvoeren. Op het polisblad leest u of de verzekering verpand is en wie de pandhouder
op de verzekering is.

4. Ondertekening
1e verzekeringnemer
Naam		
Plaats		
Datum		

Handtekening		
2e verzekeringnemer
Naam		
Plaats		
Rekeningnummer (IBAN)		
		

Om de identiteit te controleren.

Datum		
Handtekening		

Ga verder op de volgende pagina >
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5. Versturen
E-mailen is het snelst
U mailt het ingevulde en ondertekende formulier naar: levensverzekering@fbto.nl.
Wilt u in de onderwerpregel van de e-mail het polisnummer zetten? Let er alstublieft op dat
alle gegevens goed leesbaar zijn.
Wilt u een kopie of foto van een geldig identiteitsbewijs meesturen?
Een identiteitsbewijs is een paspoort, rijbewijs of Nederlandse identiteitskaart.
Wij ontvangen het identiteitsbewijs graag van alle verzekeringnemers.
Waarom vragen wij om een kopie van een geldig identiteitsbewijs en een bankrekeningnummer (IBAN)?
Volgens de wet zijn wij verplicht de identiteit van onze klanten te controleren.
Wij controleren of de naam op het identiteitsbewijs gelijk is aan de naam van de persoon
van wie de rekening is.
Voor uw privacy maakt u 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 u het BSN en de pasfoto op de kopie van het identiteitsbewijs onherkenbaar te
maken. Dit kan bijvoorbeeld met een donkere stift.
Wilt u uw persoonsgegevens veilig onherkenbaar maken?
Gebruik dan de app KopieID. Deze vindt u in uw app store. Meer informatie over KopieID
vindt u op www.rijksoverheid.nl.
Uw gegevens in vertrouwde handen
Sluit u een verzekering of financiële dienst af? Dan hebben wij uw gegevens nodig. Denk
aan uw naam, adres en woonplaats, emailadres, telefoonnummer en bankrekeningnummer.
Soms hebben wij ook meer gegevens van u nodig. Achmea B.V. is verantwoordelijk voor
een goede verwerking van uw persoonsgegevens.
Wilt u weten welke gegevens wij verwerken en waarvoor?
Kijk dan in ons Privacy Statement op fbto.nl. Deze vindt u onderaan op onze website onder
de link ‘Privacy’. Hier leest u wat uw rechten zijn. En wanneer u bezwaar kunt maken tegen
verwerking van uw gegevens. Wilt u ons Privacy Statement op papier ontvangen? Stuur
een e-mail naar info@fbto.nl of bel (058) 234 56 78.

8. Heeft u nog vragen?
		

Kijk op fbto.nl of bel (058) 234 53 33.
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