Wijzigingsformulier Argenta Overlijdensrisicoverzekering
Polisnummer overlijdensrisicoverzekering		
Naam 1e verzekeringnemer
Adres
Postcode en woonplaats
E-mail
Telefoonnummer			

Tips
Bekijk uw polis
Neem eerst uw polis goed door. Daarop leest u welke voorwaarden en situaties op u van toepassing zijn.
Vraag het uw adviseur
Wij adviseren u de wijzing(en) op uw overlijdensrisicoverzekering te bespreken met uw adviseur. Zo weet u wat de
eventuele juridische of fiscale gevolgen van uw wijziging zijn.

Geef uw wijziging(en) aan ons door
Een wijziging doorgeven is kosteloos. Geef hieronder aan welke wijziging u wilt doorgeven. Vul alleen dat onderdeel in.
Wanneer en of uw wijziging wordt doorgevoerd, hangt af van de soort wijziging en of uw verzoek voldoet aan de
accepetatiecriteria. Vergeet niet uw handtekening(en) te zetten bij 9.

1		 Persoonlijke gegevens wijzigen
Voor wie geldt de wijziging				 Verzekeringnemer 1 		
								Naam						Geboortedatum
										
Verzekeringnemer 2
								Naam						Geboortedatum
Oud
Adres
Postcode en woonplaats
E-mail
Telefoonnummer
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Nieuw
Adres
Postcode en woonplaats
E-mail
Telefoonnummer

2		 Rekeningnummer wijzigingen
Nieuw rekeningnummer (IBAN)
Onderteken het machtigingsformulier in de bijlage. Voeg het, samen met een kopie van uw bankpas, bij dit
wijzigingsformulier.

3		 Betalingstermijn wijzigen
Nieuwe betalingstermijn:
			 maand			

kwartaal		

half jaar

jaar

4 Verwijderen van een verzekeringnemer en/of verzekerde
Wie wilt u verwijderen van de verzekering?
Naam		
Geboortedatum
Verwijderen als				

Verzekerde

Verzekeringnemer		

Verzekerde en verzekeringnemer

5 Verzekerd bedrag bij overlijden verlagen
Nieuw verzekerd bedrag

6 De verzekering stopzetten
			 Ja, ik wil de verzekering stopzetten.

7		 Wijzigen van de begunstigde(n)
Op uw polis staat de volgorde van begunstiging. Wilt u de volgorde wijzigen of personen verwijderen of toevoegen? Beschrijf
dan hieronder duidelijk de gewenste volgorde van begunstiging. Wilt u een specifieke persoon toevoegen? Voeg dan een
geldig legitimatiebewijs van de begunstigde(n) bij dit wijzigingsformulier.
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8 Onderteken het wijzigingsformulier
Voordat u tekent:
l

Controleer of u alle gegevens juist heeft ingevuld en of u alle benodigde documenten heeft bijgevoegd.

l

Ga na of u voldoende op de hoogte bent van de eventuele fiscale of juridische gevolgen van uw wijziging. Twijfelt u?

		 Vraag het uw adviseur of vind een adviseur op argenta.nl.
l

Benieuwd hoe we omgaan met uw persoonsgegevens? Lees ons privacy statement op www.argenta.nl.

1e verzekeringnemer
Naam
Plaats
Datum
Handtekening

2e verzekeringnemer
Naam
Plaats
Datum
Handtekening

9 Ondertekening door pandhouder
Is de overlijdensrisicoverzekering verpand (afgesloten om een (gedeelte van) de hypotheek af te lossen bij overlijden)? Dan
heeft u voor het doorvoeren van een wijziging schriftelijk toestemming nodig van de pandhouder (de hypotheekverstrekker).
De pandhouder geeft toestemming met een ondertekende brief, die u als bijlage bij dit wijzigingsformulier voegt.
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Vragen
Voor vragen over de gevolgen van het wijzigen van uw overlijdensrisicoverzekering, verwijzen wij u naar uw adviseur. Nog geen
adviseur? Op argenta.nl vindt u een adviseur bij u in de buurt. Heeft u een vraag over het formulier of hulp nodig bij het
invullen? Bel ons op 076 - 543 30 85 op werkdagen tussen 8:30 en 17:00 uur. Of stuur een e-mail naar verzekeren@argenta.nl.

Versturen
Het ingevulde en ondertekende formulier kunt u, samen met eventuele bijlage, inscannen en per e-mail versturen naar
verzekeren@argenta.nl. Liever per post? Dat kan naar: Argenta Verzekeren, postbus 9252, 4801 LG Breda.
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