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Nieuwe beleggingsstrategie
Switch natuurlijke persoon

Dit formulier dient terug gestuurd te worden naar uw verzekeringstussenpersoon. Hulp nodig? Vragen in verband met dit 
formulier? Neem gerust met hem contact op.
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Contractnummer

04.2018

Aanvrager
 
Naam:                              
Voornaam:                            

Ik ben verzekeringnemer  
van contract met nummer:               

Ik wens mijn beleggingsstrategie te veranderen.

Deze aanvraag geldt: n uitsluitend voor de verworven reserve van mijn contract (vul punt 1 in)

   n uitsluitend voor de toekomstige stortingen (vul punt 2 in)

   n zowel voor de reserve als voor de toekomstige stortingen (vul punt 1 en 2 in)

Te verrichten transactie (voor de lijst van beschikbare fondsen verwijzen wij naar de financiële informatiefiche van het betrokken product):

1. Voor de reserve

Te verkopen fonds
Naam van het fonds Percentage, aantal eenheden of bedrag

  

Te kopen fonds
Naam van het fonds Percentage of bedrag



N
N

 w
eb

si
te

 v
er

si
e NN Insurance Belgium nv, kredietgever hypothecair krediet toegelaten door de FSMA en 

verzekeringsonderneming toegelaten door de NBB onder het nummer 2550 voor de Takken 1a, 
2, 21, 22, 23, 26, 27. 

Maatschappelijke zetel: Fonsnylaan 38, B-1060 Brussel - RPR Brussel - BTW BE 0890.270.057 - 
BIC: BBRUBEBB - IBAN: BE28 3100 7627 4220.
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2. Voor de toekomstige stortingen

Nieuwe strategie
Naam van het fonds Percentage of bedrag

Opmerking:
•  Indien de begunstiging van het contract aanvaard werd dienen de aanvaardende 

begunstigden dit document eveneens voor akkoord te tekenen en een kopie van de voor- en 
achterkant van hun identiteitskaart te bezorgen.

•  Indien de rechten van het contract in pand gegeven werden, is het akkoord van de 
pandhoudende schuldeiser noodzakelijk.

•  De toevoeging of wijziging zal gebeuren op de eerstvolgende transactiedatum maar niet 
vroeger dan twee werkdagen nadat de maatschappij de volledige en geldige aanvraag 
ontvangen heeft, conform de algemene voorwaarden van het contract, en op voorwaarde dat 
het contract het toelaat.

•  De referentiewaarde van een fonds stemt aanvankelijk overeen met de eenheidskoers van het 
betrokken fonds op de valutadatum bij de invoering van de optie.

•  De beleggingsstrategie wordt pas gewijzigd na ontvangst van een volledige en geldige 
aanvraag en voor zover het contract deze wijziging toestaat.

Ik heb kennis genomen van de kosten verbonden aan deze beleggingsoptie (zie Financiële Infofiche).

Ik stuur dit document ondertekend terug, per post of per e-mail naar mijn verzekeringstussenpersoon. Mijn 
tussenpersoon zal de documenten sturen naar client@nn.be.

Voor eventuele vragen hierover  
kan NN mij bereiken  
op dit telefoonnummer:                 

Datum & Handtekening klant en makelaar

Naam van de klant:          Datum:        Handtekening van de klant: 

              
  

        
 

           

                        Handtekening makelaar: 

                         
           

                          Handtekeningen van de eventuele 
aanvaardende begunstigden: 

                         
           


