Formulier melding overlijden verzekerde
Polisnummer
Naam en voorletters
Burgerservicenummer
Adres
Postcode en woonplaats
Datum
Heeft u vragen over dit formulier? Belt u dan met uw adviseur
Heeft u geen adviseur? Gaat u dan naar www.averoachmea.nl. Onder ‘Vind een adviseur’ vindt u altijd een
adviseur bij u in de buurt.
Om de overlijdensuitkering zo snel mogelijk te verwerken, vragen wij u om ons de volgende gegevens toe te
sturen. Wij kunnen uitkeren als alle benodigde gegevens volledig zijn aangeleverd.
.

1

Gegevens verzekerde
m

Naam en voorletters

v

Geboortedatum
Burgerservicenummer
Adres
Postcode en woonplaats
Overlijdensdatum
Oorzaak van overlijden
2

Kopie akte van overlijden
Wilt u een kopie akte van overlijden met dit formulier meesturen? Dan maken we de uitkering snel voor u in orde.

3

Gegevens pandhouder
Is de verzekering verpand? Dan heeft u toestemming nodig van de pandhouder.
Op het polisblad leest u of uw verzekering verpand is. En ook aan wie de verzekering verpand is.
•

Als de pandhouder akkoord is met de uitkering aan de nabestaanden, dan hebben wij van de pandhouder
een mededeling einde pandrecht nodig.

•

Is de uitkering of een deel daarvan voor de pandhouder bestemd, dan hebben wij van de pandhouder
onderstaande gegevens nodig.

Rekeningnummer (IBAN)
Naam rekeninghouder
Omschrijving
4

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

Avéro Achmea is een handelsnaam van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V., statutair gevestigd te Apeldoorn, K.v.K.nr. 08077009
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5 Gegevens begunstigde(n)
Om tot uitkering over te gaan hebben wij onderstaande gegevens nodig van iedere begunstigde.
•

Zorg dat iedere begunstigde dit formulier ondertekent

•

een kopie van een geldig identiteitsbewijs aanlevert. De handtekening moet goed zichtbaar zijn.

1e begunstigde
Naam en voorletters

m

v

m

v

Geboortedatum
Burgerservicenummer
Adres
Postcode en woonplaats
Rekeningnummer (IBAN)
Naam rekeninghouder
Datum
Handtekening
2e begunstigde
Naam en voorletters
Geboortedatum
Burgerservicenummer
Adres
Postcode en woonplaats
Rekeningnummer (IBAN)
Naam rekeninghouder
Datum
Handtekening
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Aanvaarding begunstiging
Is de begunstiging aanvaard? Dan heeft u toestemming nodig van de aanvaarde begunstigde(n).
Zorgt u ervoor dat de aanvaarde begunstigde(n) dit formulier ondertekent en een kopie van het
identiteitsbewijs aanlevert. De handtekening moet goed zichtbaar zijn.

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 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 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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U kunt dit formulier printen en sturen naar:
Avéro Achmea
Scanstroom: ALC
Postbus 1290
7301 BM Apeldoorn
levensverzekering@avero.nl
Wilt u weten welke gegevens wij verwerken en waarvoor?
Kijk hiervoor op averoachmea.nl. Via de link ‘Privacy’ helemaal onderaan deze website vindt u ons Privacy
Statement. Daarin 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 brief naar:
Avéro Achmea
Afdeling Leven
Postbus 1290
7301 BM Apeldoorn
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