
�Aanvraag�tot�afkoop

Hulp nodig? Vragen in verband met dit formulier? Aarzel niet contact op te nemen met uw verzekeringstussenpersoon.

Blad 1 o/ 2

Contractnummer

04.2018

Aanvrager
 
Naam:                              
Voornaam:                            

Ik ben verzekeringnemer van contract met nummer:               

E-mail:                             

Bent u een US Person? n Ja  n Nee

Om te weten of u een ‘US Person’ bent, raadpleeg het 2e blad van het formulier ‘Bepalen belastingstatus Verenigde Staten’. 

Indien u de vraag met ‘ja’ beantwoordt, vul dan ook het formulier ‘Bepalen belastingstatus Verenigde Staten’ in. 

U vindt dit formulier terug onder de rubriek ‘klantenservice’ van onze website. 

Bent u belastingplichtig in andere landen dan België?      n Ja  n Nee       

Om te weten of u in het buitenland ‘belastingplichtig’ bent, raadpleeg het 2e blad van het formulier ‘Bepalen fiscale woonplaats’.

Indien u de vraag met ‘ja’ beantwoordt, vul dan ook het formulier ‘Bepalen fiscale woonplaats’ in. 

U vindt dit formulier terug onder de rubriek ‘klantenservice’ van onze website.

Ik verzoek NN bij deze over te gaan tot:   n de volledige afkoop van mijn contract

     n een gedeeltelijke afkoop voor een brutobedrag van              

     n  een gedeeltelijke afkoop voor een nettobedrag van             

          (na aftrek van kosten en taksen)

Te�verkopen�fonds

Naam van het fonds Percentage, aantal eenheden of bedrag

Dit bedrag moet gestort worden op rekening  IBAN:                    

                    BIC:                   

Opmerking:
•  als de begunstiging van dit contract aanvaard werd, moeten ook de aanvaardende 

begunstigden dit document voor akkoord ondertekenen en een kopie van voor- en achterkant 
van hun identiteitskaart geven.

•  als het contract in pand is gegeven, is de toestemming van de pandhoudende schuldeiser 
vereist.

•  de afkoop wordt pas uitgevoerd na ontvangst van een volledige en geldige aanvraag, 
overeenkomstig de algemene voorwaarden van het contract en op voorwaarde dat het 
contract de afkoop toestaat. Iedere opname gebeurt in verhouding tot de reserve van het 
contract. 
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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, 25, 26. 

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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Om�tot�betaling�over�te�gaan,�bezorgt�u�NN�de�volgende�documenten:
a) een leesbare�kopie�van�de�voor-�en�achterzijde�van�uw�identiteitskaart�is�eveneens�vereist.
b)  • ofwel een kopie van de bankkaart.

• ofwel een kopie van een bankrekeninguittreksel.
•  ofwel een document van de bank dat de identiteit van de houder van de rekening 

aantoont.

Ik stuur dit document terug per post naar NN, Fonsnylaan 38, 1060 Brussel.
Alleen dit ondertekende origineel wordt aanvaard door onze beheersdiensten (geen fax of e-mail).
Of 
Ik stuur per e-mail een scan van dit ondertekende origineel door via mijn makelaar. Mijn makelaar zal dit document aan 
NN bezorgen.

Contactgegevens

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

Datum�&�handtekening

Naam:                          Datum:        Handtekening: 

              
  

        
 

           

                         Handtekeningen van de eventuele 
aanvaardende begunstigden: 

                         
           

                         Handtekeningen van de eventuele 
pandhoudende schuldeiser: 

                         
           


