Levensverzekering

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

Formulier wijzigen hoogte verzekerd bedrag of premie
Polisnummer		
Wijzigingsdatum		
De wijzigingsdatum kan afwijken van de datum die u vraagt. Wij volgen hierbij de Algemene voorwaarden en/of
		
Productvoorwaarden.

1. Gegevens verzekeringnemer
Voorletters en achternaam		

Man

Vrouw

Straat en huisnummer		
Postcode en Woonplaats 		
Geboortedatum		
(dd/mm/jjjj)
		

2. Wijzigen premie en/of verzekerd bedrag
		
Ik wil de verzekering premievrij maken
			
Premievrij maken is niet altijd mogelijk. Dit hangt af van de waarde die u in de verzekering heeft opgebouwd.
De mogelijkheden leest u in de voorwaarden van uw verzekering. Is de waarde te laag? Dan stopt de verzekering
en keren wij de afkoopwaarde aan u uit.

		
Ik wil het verzekerde bedrag verlagen.
			 Nieuw verzekerde bedrag				
€
			Door het wijzigen van het verzekerd bedrag wijzigt ook de premie.
		
Ik wil het verzekerd bedrag verhogen via het optierecht.
			 Verzekerd bedrag verhogen met			
€
			
U mag het verzekerd bedrag alleen verhogen als u het optierecht op de verzekering heeft staan.
Meer over het optierecht en met welk bedrag u mag verhogen, leest u op uw polis.

		
Ik wil stoppen met de jaarlijkse verhoging van het verzekerd bedrag door het optierecht.
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3. Ondertekening
1e verzekeringnemer
Voorletters en achternaam		
Datum		
(dd/mm/jjjj)
		
Plaats 		

Handtekening		

2e verzekeringnemer
Voorletters en achternaam		
Datum		
(dd/mm/jjjj)
		
Plaats 		

Handtekening		
U kunt de wijziging binnen 30 dagen terugdraaien.
Neem hiervoor contact met ons op. Ons telefoonnummer is (058) 234 53 75.

4. Heeft u het formulier helemaal ingevuld?
Sla het ingevulde formulier op bij uw documenten op uw computer.
- Stuur het ondertekende formulier (en de andere documenten die we nodig hebben)
als bijlage mee per e-mail naar levensverzekering@fbto.nl.
Wilt u een kopie of foto van een geldig identiteitsbewijs meesturen?
Een identiteitsbewijs is een paspoort, rijbewijs of Nederlandse identiteitskaart.
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.
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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 mail naar info@fbto.nl of bel (058) 234 56 78.
Als we alle gegevens compleet hebben, wijzigen we uw verzekering.
Wij sturen u hiervan een bevestiging.

5. Heeft u nog vragen?
		

Kijk op fbto.nl of bel (058) 234 53 75.
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