Laan van Malkenschoten 20, Postbus 9150, 7300 HZ Apeldoorn
centraalbeheer.nl

Verandering en overdracht bij scheiding
Beste klant,
U gaat uit elkaar. En u wilt uw verzekering bij Centraal Beheer aanpassen.

U kunt per voertuig aangeven wat er met de verzekering moet gebeuren
Zo voorkomt u dat een voertuig onverzekerd is. En ontstaan er geen onduidelijkheden.

Wilt u samen het formulier Aanpassingen bij scheiding invullen en ondertekenen?
Wij hebben de goedkeuring van beide partners nodig.

Mail de verklaring binnen 4 weken naar reactie@centraalbeheer.nl
U mag de verklaring uitprinten en ondertekenen. Vervolgens kunt u deze scannen of fotograferen en mailen naar
het genoemde email adres. Kunt u niet mailen? Stuur de verklaring dan per post naar het volgende adres:
Centraal Beheer, Antwoordnummer 268, 7300VB Apeldoorn.
Stuurt u het document niet op tijd terug? Dan vervalt per ingangsdatum van de verzekering de korting.
En wij passen de schadevrije jaren voor uw partner aan naar 0.

Bel gerust als u vragen heeft: (055) 579 8000
U bereikt ons op maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 21.00 uur. En op zaterdag van 9.00 tot 16.30 uur.
Wij helpen u graag.
Met vriendelijke groet,

Centraal Beheer is een merk van Achmea Schadeverzekeringen N.V. in Apeldoorn.
Achmea Schadeverzekeringen N.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
onder nummer 08053410 en de AFM onder nummer 12000606.

26246 20.05

Centraal Beheer

Schadeverzekering
Aanpassingen bij scheiding
1. Uw gegevens (huidige verzekeringnemer)
Naam en voorletter(s)		

M

V

M

V

Klantnummer				
Polisnummer					
Adres							
Postcode en plaats			

2. Gegevens ex-partner
Naam en voorletter(s)		
Adres							
Postcode en plaats			
Geboortedatum				
E-mailadres					
Telefoonnummer			
Klantnummer				
								

Als u ook verzekeringen bij Centraal Beheer heeft, vul dan hier uw klantnummer in.

Werkgever					
								

Bij Centraal Beheer heeft 80% van werkend Nederland recht op collectiviteitskorting.
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3. Uw voertuig(en) verzekerd bij Centraal Beheer
Voertuig 1
Kenteken						
Merk							
Polisnummer					
Laat de verzekering op mijn naam staan.
Wilt u de verzekering aanpassen? Vul dan het formulier Verzekering aanpassen in.

Zet de verzekering op naam van mijn ex-partner.
Wil uw ex-partner de verzekering aanpassen? Laat dan uw ex-partner het formulier Verzekering aanpassen invullen.

Laat de schadevrije jaren op mijn naam staan.
Zet de schadevrije jaren op naam van mijn ex-partner.
		Belangrijk! Zet u de schadevrije jaren op naam van uw ex-partner? Dan heeft u geen recht meer
op de schadevrije jaren die u heeft opgebouwd. De schadevrije jaren worden gebruikt voor de
verzekering van uw ex-partner.
Wijzig mijn rekeningnummer naar dat van mijn ex-partner.
IBAN-rekeningnummer		
Ingangsdatum				
Stop de verzekering.
Ingangsdatum				
Voertuig 2
Kenteken						
Merk							
Polisnummer					
Laat de verzekering op mijn naam staan.
Wilt u de verzekering aanpassen? Vul dan het formulier Verzekering aanpassen in.

Zet de verzekering op naam van mijn ex-partner.
Wil uw ex-partner de verzekering aanpassen? Laat dan uw ex-partner het formulier Verzekering aanpassen invullen.

Laat de schadevrije jaren op mijn naam staan.
Zet de schadevrije jaren op mijn naam van mijn ex-partner.
Wijzig mijn rekeningnummer naar dat van mijn ex-partner.
IBAN-rekeningnummer		
Ingangsdatum				
Stop de verzekering.
Ingangsdatum				
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Voertuig 3
Kenteken						
Merk							
Polisnummer					
Laat de verzekering op mijn naam staan.
Wilt u de verzekering aanpassen? Vul dan het formulier Verzekering aanpassen in.

Zet de verzekering op naam van mijn ex-partner.
Wil uw ex-partner de verzekering aanpassen? Laat dan uw ex-partner het formulier Verzekering aanpassen invullen.

Laat de schadevrije jaren op mijn naam staan.
Zet de schadevrije jaren op mijn naam van mijn ex-partner.
Wijzig mijn rekeningnummer naar dat van mijn ex-partner.
IBAN-rekeningnummer		
Ingangsdatum				
Stop de verzekering.
Ingangsdatum				

4. Ondertekening
		Belangrijk! Wij hebben de goedkeuring van beide partners nodig.
U moet daarom allebei dit formulier ondertekenen.
Datum						
Uw handtekening			
Handtekening ex-partner

5. Versturen
Maak een scan of een foto van het ingevulde formulier en mail het naar: reactie@centraalbeheer.nl.
Zet in de onderwerp regel van de e-mail: Aanpassingen bij scheiding.
E-mail gaat een stuk sneller dan verzending per post. Heeft u toch voorkeur voor verzending per post?
Stuur dit formulier dan zonder postzegel naar het volgende adres:
Centraal Beheer
Antwoordnummer 268
7300VB Apeldoorn
Als wij dit formulier hebben ontvangen, sturen wij u zo snel mogelijk de nieuwe polis.
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Schadeverzekering
Verzekering aanpassen
U hoeft dit formulier alleen in te vullen als u de verzekering wilt aanpassen. U vindt een uitleg van de
keuzes op centraalbeheer.nl.

1. Voor welk voertuig wilt u de verzekering aanpassen?
Kenteken						
Merk							
Polisnummer					

2. Wat wilt u verzekeren?
•

WA-verzekering								

ja

U verzekert schade aan anderen. U bent verplicht om een WA-verzekering af te sluiten.

•

Ruit											

ja

nee

•

Diefstal en inbraak							

ja

nee

•

Brand, storm en natuur						

ja

nee

•

Aanrijding en vandalisme					

ja

nee

•

Schadeverzekering inzittenden			

ja

nee		

niet van toepassing

Alle mensen die met u meerijden zijn verzekerd als u een ongeluk krijgt.

Let op: dit is niet mogelijk wanneer u een motor verzekert.
•

Rechtsbijstand verkeer en medisch		

ja

nee

U bent voor alle situaties in het verkeer verzekerd van rechtsbijstand.

Zo ja, wat is uw gezinssamenstelling?		

1-persoonshuishouden
2-persoonshuishouden
Meerpersoonshuishouden

•

Pechhulp Nederland						

ja

nee

Snelle hulp bij pech met uw voertuig in Nederland. Ook in uw eigen woonplaats.

•

Hulpverlening buitenland					

ja

nee

Uw auto, motor, camper of caravan bij pech verzekerd in heel Europa.

•

Ongevallenverzekering inzittenden		

ja

nee

Uw inzittenden verzekerd bij blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeluk.

•

No-claimbeschermer						

ja

nee

U houdt uw no-claimkorting als u 1 schade per jaar meldt.

•

Winterkorting voor uw motor				

ja

nee		

niet van toepassing

Let op: dit is alleen mogelijk wanneer u een motor verzekert.
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•

De inventaris van uw camper		

ja

nee		

niet van toepassing

Let op: dit is alleen mogelijk wanneer u een camper verzekert.
Het verzekerd bedrag is standaard € 1.500,-. Wilt u een hoger verzekerd bedrag?
€ 3.000,€ 4.500,€ 6.000,Ik wil geen hoger verzekerd bedrag.

3. Hoe wilt u zich verzekeren?
Wilt u gebruik maken een garage uit ons netwerk of wilt u zelf een garage kiezen?
Ik kies voor een garage uit het netwerk van Centraal Beheer.
Let op: dit is niet mogelijk wanneer u een motor verzekert.
Ik kies zelf een garage.
Hoeveel eigen risico wilt u?				

Geen
€ 150,€ 300,-

4. Hoe wilt u uw polis ontvangen?
Digitaal per mail.
Per post.

5. Hoe wilt u betalen?
Per maand via automatische incasso.
Per jaar via automatische incasso.
Ik betaal de premie per jaar via betaalmail. Dit is een e-mail met betaalinformatie en een iDEAL-link.
Ik betaal de premie per jaar via acceptgiro. Dit is alleen mogelijk als u de polis per post ontvangt.

6. Wat is uw rekeningnummer?
IBAN-rekeningnummer
Ten name van				

7. Ondertekening
Datum					
Handtekening nieuwe rekeninghouder
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8. Versturen
Maak een scan of een foto van het ingevulde formulier en mail het naar: reactie@centraalbeheer.nl.
Zet in de onderwerp regel van de e-mail: Autoverzekering bij scheiding.
E-mail gaat een stuk sneller dan verzending per post. Heeft u toch voorkeur voor verzending per post?
Stuur dit formulier dan zonder postzegel naar het volgende adres:
Centraal Beheer
Antwoordnummer 268
7300VB Apeldoorn
Als wij dit formulier hebben ontvangen, sturen wij u zo snel mogelijk de nieuwe polis.
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