Overlijdensrisicoverzekering
Wijzigingsformulier Intermediair
		Let op: Sla dit formulier eerst op bij uw documenten op uw computer.
Vul daarna het formulier in.
Met dit formulier vraagt u een wijziging aan op een Overlijdensrisicoverzekering die nog niet is ingegaan. Of die
u kort geleden heeft aangevraagd.
U kunt een wijziging doorgeven tot maximaal 1 maand na de ingangsdatum van de polis. Daarna doet uw klant
dit zelf. Hij kan hiervoor terecht op centraalbeheer.nl.

Soms hebben wij toestemming van de pandhouder nodig voor een wijziging
Is de verzekering verpand en al ingegaan? En kunt u 1 van de 3 onderstaande vragen met ‘ja’ beantwoorden?
Dan zorgt de verandering voor een groter risico voor de pandhouder. De pandhouder moet hiervoor toestemming
geven. Dit doet hij met een brief. Stuurt u de brief mee met dit formulier?
• Verlaagt u het verzekerd bedrag?
• Maakt u de looptijd van de verzekering korter?
• Verlaagt u het annuïteitenpercentage?

1. Gegevens verzekeringnemer			
Polisnummer					
Naam en voorletter(s)		

M

V

Adres							
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer (vast) *
Telefoonnummer (mobiel)*
E-mailadres*					
Polisnummer					
* alleen als dit veranderd is

Vul hieronder alleen het gedeelte in dat u wilt veranderen.

2. Ik wil het verzekerd bedrag veranderen			
Het nieuwe verzekerd bedrag is: €
		Let op: als u het verzekerd bedrag verhoogt, moet de verandering ingaan vóór de 68e verjaardag van de
verzekerde. Wij vragen om medische gegevens. En beoordelen deze gegevens. Dit kan tijd kosten. Vraag
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26899 17.09

deze verandering daarom op tijd aan.

3. Ik wil de ingangsdatum veranderen
De nieuwe ingangsdatum is

4. Ik wil de einddatum veranderen
De nieuwe einddatum is
		

Let op: als u de looptijd verlengt, moet de verandering ingaan vóór de 68e verjaardag van de verzekerde.
Wij vragen om medische gegevens. En beoordelen deze gegevens. Dit kan tijd kosten. Vraag deze
verandering daarom op tijd aan.

5. Ik wil de vorm van de verzekering veranderen
Nieuwe vorm		

Gelijkblijvend		

Lineair dalend		

					

Annuïtair dalend. Het annuïteitenpercentage is		

6. Ik wil het annuïteitenpercentage veranderen
Het nieuwe annuïteitenpercentage		

7. Ik wil het rekeningnummer veranderen
Bij ons bekend (IBAN) rekeningnummer *		
Nieuw (IBAN) rekeningnummer *
Ten name van
* Dit moet een Nederlandse betaalrekening zijn

8. Ik wil de huidige pandhouder verwijderen
De volgende pandhouder moet worden verwijderd:
Naam en voorletters
De pandhouder moet toestemming geven. De pandhouder doet dit met een brief waarin hij toestemming geeft.
Stuurt u de brief mee met dit formulier.

9. Ik wil een pandhouder toevoegen
Ik wil de verzekering verpanden aan:
M

Naam en voorletter(s)		

V

Adres							
Postcode en woonplaats
Geboortedatum
Wilt u de pandhouder vragen om de akte van verpanding aan ons op te sturen?

10. Gegevens bemiddelaar
Bedrijfsnaam					
Contactpersoon				
Vestingsplaats
Telefoonnummer

Versturen
Stuur het wijzigingsformulier per e-mail naar ons terug. Voeg de extra documenten toe, als die nodig zijn.
Ons e-mailadres is bemiddelaars@centraalbeheer.nl.
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Goed om te weten
Er zijn enkele zaken die voor u
belangrijk zijn om te weten. Hieronder
leest u wat u als klant van ons kunt
verwachten.

Heeft u een klacht?
• Neem contact op met de afdeling waar u niet
tevreden over bent
• of stuur ons een e-mail. Dat kan op
centraalbeheer.nl (klacht doorgeven)
• of stuur ons een brief. Ons adres is:

Wat doen wij en wie zijn wij?
Wij bieden verzekeringen en andere financiële

Centraal Beheer

diensten aan. Rechtstreeks en ook via adviseurs die

t.a.v. Klachtenbureau

met ons samenwerken. Zo bent u goed verzekerd op

Postbus 9150

de manier die bij u past.

7300 HZ APELDOORN

We zijn een merk van Achmea Pensioen- en

Bent u niet tevreden over onze oplossing?

Levensverzekeringen N.V. in Apeldoorn. Achmea is de

Bent u niet tevreden over de manier waarop wij uw

grootste verzekeraar van Nederland. Achmea

klacht oplossen? Dan kunt u terecht bij het

Pensioen- en Levensverzekeringen N.V. is

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD).

ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder

Het KiFiD helpt alleen particulieren. U kunt niet bij het

nummer 08077009 en bij de Autoriteit Financiële

KiFiD terecht als u een klacht heeft namens een bedrijf.

Markten onder nummer 12000441.
KiFiD
Het kantooradres van Centraal Beheer is:

Postbus 93257

Laan van Malkenschoten 20

2509 AG DEN HAAG

7333 NP Apeldoorn

telefoonnummer: 070 333 89 99
KiFiD.nl

centraalbeheer.nl
U kunt uw klacht aan het KIFID ook voorleggen via het
Europees ODR Platform

Uw privacy en Achmea
Centraal Beheer is onderdeel van de Achmea Groep.
Binnende Achmea Groep is Achmea B.V. de

Staan er fouten in dit formulier?

verantwoordelijke voor de verwerking van

Wij hebben de informatie in dit formulier met veel

persoonsgegevens. Tot de Achmea Groep behoren

zorg opgesteld. Ons doel is dat alle informatie klopt

bijvoorbeeld: Interpolis, Zilveren Kruis, FBTO.

en volledig is. Maar natuurlijk kan er altijd ergens een
fout staan. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele

Wilt u precies weten welke gegevens wij
verwerken en waarvoor?

gevolgen van die fout.

Kijk dan online op centraalbeheer.nl/privacy in ons

Staat er iets anders in de polisvoorwaarden?

Privacy Statement.

Uw en onze rechten en verplichtingen staan in de
polisvoorwaarden. Staat hierin wat anders dan in dit
formulier? Dan gelden de polisvoorwaarden.

Geen toegang tot internet en wilt u het Privacy
Statement op papier ontvangen?
Stuur dan een brief naar:
Centraal Beheer
Postbus 9150
7300 HZ Apeldoorn
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