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Verzoek om uit te keren aan de begunstigde eXP-uitk

betreft
Polisnummer

Naam verzekeringnemer

Adres

Postcode    Woonplaats

Geboortedatum   Burgerservicenummer

Telefoon      E-mail

Naam tweede
verzekeringnemer

Adres

Postcode    Woonplaats

Geboortedatum   Burgerservicenummer

Telefoon      E-mail

mijn Verzekering looPt af
De uitkering moet worden overgemaakt aan de volgende begunstigde:
Naam van degene die
de uitkering ontvangt

Op rekeningnummer

Als dit niet dezelfde is als de verzekeringnemer dan graag invullen:

Adres

Postcode    Woonplaats

Geboortedatum   Burgerservicenummer

Als de uitkering op de einddatum hoger is dan het bedrag dat u had gehad als (een van) de 
verzekerde(n) vóór de einddatum was overleden, dan kan REAAL het bedrag pas overmaken 
als wij het volgende hebben ontvangen:
n een officieel bewijs dat de verzekerde(n) op de einddatum van de verzekering in leven 

is/zijn (een originele attestatie de vita afgegeven op of na de einddatum).

Verder moeten wij het volgende ontvangen voordat REAAL het bedrag kan overmaken:
n een kopie van het identiteitsbewijs van degene die de uitkering ontvangt: paspoort of 

identiteitskaart (voor en achterkant) of rijbewijs;
n een kopie van een recent afschrift van de rekening waarop de uitkering wordt overgemaakt. 

Handtekening      Handtekening
verzekeringnemer 1     verzekeringnemer 2

Handtekening begunstigde

let oP:
n Als de verzekering bedoeld was om een lening af te lossen, dan moet de geldverstrekker 

akkoord gaan met het uitkeren van het kapitaal.
n Als de begunstiging aanvaard is door een ander dan degene die de uitkering ontvangt, 

dan moet deze begunstigde akkoord gaan met het uitkeren van het kapitaal.
n Als u wilt dat wij de uitkering overmaken aan iemand anders dan degene die als 

begunstigde op uw polis vermeld staat, dan moet u een ‘wijziging van de begunstigding’ 
aanvragen. Dit moet u doen vóór de einddatum van uw verzekering.

n Indien er sprake is van echtscheiding moet uw ex-echtgeno(o)t(e) mee ondertekenen of 
moet u een kopie van de akte van scheiding en deling opsturen waaruit blijkt dat de 
verzekering aan u is toebedeeld.
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