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Levensverzekering

Formulier melding overlijden verzekerde

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

Polisnummer  

1. Gegevens contactpersoon

Naam   Voorletters  

Adres  

Postcode en woonplaats   

E-mailadres  

Telefoonnummer   

Relatie met overledene  

Wij maken de uitkering zo snel mogelijk voor u in orde. We kunnen uitkeren als alle 
benodigde gegevens bij ons binnen zijn. 

2. Gegevens verzekerde

Naam   Voorletters  

Adres  

Postcode en woonplaats   

Geboortedatum   
  (dd-mm-jjjj) 

Burgerservicenummer  

Overlijdensdatum   
  (dd-mm-jjjj) 

In sommige gevallen keren we niet uit aan de begunstigde. Bijvoorbeeld als er sprake is van 
een misdrijf.
Lees er meer over in de Algemene Voorwaarden of neem contact met ons op.
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3. Gegevens begunstigde(n)

De begunstigde(n) heeft (hebben) recht op de uitkering. Vul hieronder alle gegevens in.

1e begunstigde 

Naam   Voorletters  

Adres  

Postcode en woonplaats   

Geboortedatum   
  (dd-mm-jjjj) 

Burgerservicenummer  

Rekeningnummer (IBAN)  

Naam rekeninghouder  

Datum   
  (dd-mm-jjjj) 

Handtekening  

2e begunstigde 

Naam   Voorletters  

Adres  

Postcode en woonplaats   

Geboortedatum   
  (dd-mm-jjjj) 

Burgerservicenummer  

Rekeningnummer (IBAN)  

Naam rekeninghouder  

Datum   
  (dd-mm-jjjj) 

Handtekening  
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3e begunstigde 

Naam   Voorletters  

Adres  

Postcode en woonplaats   

Geboortedatum   
  (dd-mm-jjjj) 

Burgerservicenummer  

Rekeningnummer (IBAN)  

Naam rekeninghouder  

Datum   
  (dd-mm-jjjj) 

Handtekening  

4e begunstigde 

Naam   Voorletters  

Adres  

Postcode en woonplaats   

Geboortedatum   
  (dd-mm-jjjj) 

Burgerservicenummer  

Rekeningnummer (IBAN)  

Naam rekeninghouder  

Datum   
  (dd-mm-jjjj) 

Handtekening  

Het kan zijn dat wij een verklaring van erfrecht of akkoordverklaring bij u opvragen.
Dit is afhankelijk van de begunstigde op de polis en de hoogte van de uitkering.
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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.

 22030075 22.04

We zijn verplicht de identiteit van onze klanten vast te stellen en te controleren
Dat doen we door de naam en de handtekening op het identiteitsbewijs te vergelijken met 
uw ondertekening.

Een identiteitsbewijs is een paspoort, rijbewijs of Nederlandse identiteitskaart
We hebben de voor- én achterkant nodig van de pagina met de pasfoto. Het burgerservice-
nummer (BSN) en de pasfoto kunt u onherkenbaar maken. Dit doet u veilig en makkelijk 
met de app KopieID.
Ga voor meer informatie naar rijksoverheid.nl/kopieID-app.

4.  Meesturen documenten
We hebben de volgende documenten nodig
Foto of scan van een geldig identiteitsbewijs van de:

 begunstigde(n)

en 

 akte van overlijden

5. Verzenden
   U mailt het ingevulde en ondertekende formulier met alle benodigde documenten 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.

http://rijksoverheid.nl/kopieID-app
mailto:levensverzekering%40fbto.nl?subject=

	Verder 2: 
	Pagina 1: 

	Tekstveld 1: 
	Tekstveld 2: 
	Tekstveld 3: 
	Tekstveld 4: 
	Tekstveld 5: 
	Tekstveld 6: 
	Tekstveld 7: 
	Tekstveld 8: 
	Tekstveld 9: 
	Tekstveld 10: 
	Tekstveld 11: 
	Tekstveld 12: 
	Tekstveld 13: 
	Tekstveld 14: 
	Tekstveld 15a: 
	Tekstveld 15b: 
	Tekstveld 15c: 
	Tekstveld 18: 
	Tekstveld 19a: 
	Tekstveld 19b: 
	Tekstveld 19c: 
	Knop 3: 
	Verder 3: 
	Pagina 2: 
	Pagina 3: 

	Terug 3: 
	Pagina 2: 
	Pagina 3: 

	Tekstveld 20: 
	Tekstveld 21: 
	Tekstveld 22: 
	Tekstveld 23: 
	Tekstveld 24: 
	Tekstveld 25a: 
	Tekstveld 25b: 
	Tekstveld 25c: 
	Tekstveld 26: 
	Tekstveld 27: 
	Tekstveld 28: 
	Tekstveld 29a: 
	Tekstveld 29b: 
	Tekstveld 29c: 
	Tekstveld 30: 
	Tekstveld 31: 
	Tekstveld 32: 
	Tekstveld 33: 
	Tekstveld 34: 
	Tekstveld 35a: 
	Tekstveld 35b: 
	Tekstveld 35c: 
	Tekstveld 36: 
	Tekstveld 37: 
	Tekstveld 38: 
	Tekstveld 39a: 
	Tekstveld 39b: 
	Tekstveld 39c: 
	Knop 5: 
	Tekstveld 40: 
	Tekstveld 41: 
	Tekstveld 42: 
	Tekstveld 43: 
	Tekstveld 44: 
	Tekstveld 45a: 
	Tekstveld 45b: 
	Tekstveld 45c: 
	Tekstveld 46: 
	Tekstveld 47: 
	Tekstveld 48: 
	Tekstveld 49a: 
	Tekstveld 49b: 
	Tekstveld 49c: 
	Tekstveld 50: 
	Tekstveld 51: 
	Tekstveld 52: 
	Tekstveld 53: 
	Tekstveld 54: 
	Tekstveld 55a: 
	Tekstveld 55b: 
	Tekstveld 55c: 
	Tekstveld 56: 
	Tekstveld 57: 
	Tekstveld 58: 
	Tekstveld 59a: 
	Tekstveld 59b: 
	Tekstveld 59c: 
	Knop 6: 
	Terug 5: 
	Pagina 4: 

	Selectievakje 1: Off
	Selectievakje 2: Off


