Klantenservice

Post

013 461 20 26
woonfonds.nl/orv

woonfonds
postbus 11

woonfonds.orv@achmea.nl

7300 AA Apeldoorn

@woonfonds
facebook.com/woonfonds

Woonfonds Overlijdensrisicoverzekering
Formulier om de verzekering te stoppen
Let op: Het stoppen met de verzekering kan grote financiële gevolgen hebben. Wilt u het formulier met uw adviseur invullen?

Gegevens adviseur
Adviseurnummer:
Naam kantoor:
Naam adviseur:
Adres:
Postcode:
Bent u ook de adviseur waar de verzekering is afgesloten?

Woonplaats:
Ja

Nee

Gegevens 1e verzekeringnemer
Achternaam:
Tussenvoegsels:

Voorletters:

Adres:
Postcode:

Woonplaats:

Telefoon:
E-mail:
Polisnummer:

Ik wil de verzekering stoppen
Bij overlijden is er geen uitkering.
Kruis aan wat van toepassing is
Zo snel mogelijk
Stoppen per:
* Deze datum moet in de toekomst liggen.

(dd-mm-jjjj)*

Kruis hier aan waarom u de verzekering wilt stoppen
U sloot een andere verzekering af.
De verzekering is niet meer nodig. Bijvoorbeeld omdat uw hypotheekschuld (voldoende) is afgelost.
Echtscheiding

37119-01-2021

Anders

1 van 2

Belangrijk bij echtscheiding:
• Wij vragen om een handtekening en een kopie van een geldig identiteitsbewijs van uw ex-partner. Want uw overlijdensrisicoverzekering is of was
misschien ‘gemeenschappelijk bezit’.
• Met echtscheiding bedoelen we ook: einde geregistreerd partnerschap en einde samenlevingscontract.

Handtekening
1e verzekeringnemer:
Datum:
Plaats:
Zijn er meer verzekeringnemers? Stuur dan een apart blad mee waarop de namen en handtekeningen van die verzekeringnemers staan.

Handtekening ex-partner:
Bij het aankruisen van de reden waarom u de verzekering stopt, ziet u of deze handtekening nodig is.
Let op:
Is de verzekering verpand? Dan hebben we toestemming van de pandhouder nodig. U moet dit zelf regelen.
De pandhouder doet dit met een brief waarin hij toestemming geeft. Stuurt u de brief mee met dit formulier.

Formulier terugsturen
U stuurt dit ingevulde formulier met eventueel aanvullende informatie terug
• via uw adviseur
• via de upload-mogelijkheid op woonfonds.nl
• per post (zonder postzegel) naar:
Woonfonds ORV
Antwoordnummer 1460
7300 VB Apeldoorn
Om uw persoonsgegevens te beschermen, mag u dit formulier niet naar ons mailen.

Woonfonds en uw persoonsgegevens
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, e-mailadres, telefoon
nummer 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 woonfonds.nl/privacy. Daar leest u ook 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 e-mail naar privacymanager@achmea.nl of stuur een brief naar:
Achmea B.V.
Privacy manager
Postbus 866
3700 AW Zeist

Woonfonds Hypotheken is een handelsnaam van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V.,
K.v.K. 08077009, geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.
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