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Nieuw adres: 

Wijzigen adres

Wijzigen IBAN

Nieuw IBAN:

Als u het wijzigingsformulier ondertekent, dan geeft u toestemming voor het volgende.

Naam rekeninghouder:

Achternaam en voorletters: 

Adres:

Postcode: 

E-mailadres:

Geboortedatum: 

 IBAN:

Postcode:

Levensverzekering
Wijzigingsformulier

Polisnummer: 

Naam en voorletters: 

Wijzigingsdatum: 

Woonplaats: 

Telefoonnummer: 

Burgerservicenummer: 

Naam rekeninghouder:

Achternaam en voorletters: 

Adres:

Postcode: 

E-mailadres:

Geboortedatum: 

 IBAN:

Woonplaats: 

Telefoonnummer: 

Burgerservicenummer: 

Naam rekeninghouder:

  Man   Vrouw

  Man   Vrouw

Woonplaats: 

Telefoonnummer:E-mailadres:

Wijzigen begunstiging

  Standaardbegunstiging

  Afwijkende begunstiging, namelijk (voorletters, achternaam en geboortedatum vermelden)

1.

2.

3.

4.

* Bijvoorbeeld partner of ouder.

Relatie tot verzekeringnemer*

Zelfstandige voortzetting uitvaartverzekering  Vul de gegevens in van de verzekerde die ook verzekeringnemer op de nieuwe 
polis wordt. Voeg een kopie van het identiteitsbewijs toe. 

• Lifetri mag uw bank vragen de premie van uw rekening af te schrijven.
• Uw bank mag de premie automatisch van uw rekening afschrijven.

 Wijzigen verzekeringnemer  Vul de gegevens van de nieuwe verzekeringnemer in. Voeg een kopie van het identiteitsbewijs toe. 



Verzoek tot

  Royement:

  Afkoop:

  Premievrij maken:

Let op: bij verpande verzekeringen is voor royement, premievrij maken of afkoop toestemming van de pandhouder nodig.

 IBAN:

Wijzigen verzekerd bedrag Het is niet altijd mogelijk om het verzekerd bedrag te verhogen. Neem bij twijfel contact met ons op.

Nieuw verzekerd bedrag:  € 

Als het verzekerde bedrag wordt verhoogd, dan moet de verzekerde een gezondheidsverklaring invullen.

Ondertekening

Plaats: 

Handtekeningen:

Datum:

Handtekening huidige verzekeringnemer/rekeninghouder Handtekening nieuwe of medeverzekeringnemer/rekeninghouder

Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Wij verwerken uw persoonsgegevens om de volgende redenen:
• Om deze verzekeringsovereenkomst uit te voeren.
• Om aan wettelijke verplichtingen te voldoen.
• Voor de uitoefening van ons bedrijf. Denk hierbij aan (automatische) risicobeoordeling, statistische analyse en fraudebestrijding.
• Marketing. Voor sommige marketingdoeleinden vragen wij uw toestemming. Als u toestemming heeft gegeven, dan bestaat altijd

de mogelijkheid om de toestemming in te trekken.

Om meer te weten te komen over het te verzekeren risico en om fraude te voorkomen en bestrijden raadplegen wij uw gegevens bij 
Stichting Centraal Informatie Systeem (CIS). Dit doen wij in de volgende gevallen.
• Bij het behandelen van uw verzekeringsaanvraag.
• Bij een schademelding. Hierbij leggen wij uw gegevens ook vast. Het vastleggen van gegevens doen wij ook als u niet voor de    
      schade- gebeurtenis bent verzekerd of als er geen vergoeding is betaald.

• Bij (een vermoeden van) fraude. Hierbij leggen wij uw gegevens ook vast.

Meer informatie over hoe wij omgaan met privacy, wat uw rechten zijn, de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken 
en welke gegevens via stichting CIS worden verwerkt, staat in ons privacy-statement dat u kunt vinden op www.lifetri.nl/
privacybeleid/. Ons privacy-statement sturen wij toe als u ons daarom vraagt.

 Ten name van*:

* Als dit iemand anders is dan de verzekeringnemer, dan een kopie van het identiteitsbewijs en een kopie van de bankpas 
van de rekeninghouder meesturen.

Vrijwaringsverklaring
Ondergetekende, de verzekeringnemer, verklaart de rechten uit de verzekering niet aan anderen te hebben overgedragen, geen rechten meer te zullen 
ontlenen aan de originele polis en Lifetri te vrijwaren voor alle schade die ontstaat als anderen rechten kunnen ontlenen aan de originele polis.

Opmerkingen/bijzonderheden

 Reden:

 Reden:

 Ik heb de verzekering niet meer nodig

  Ik ga de verzekering bij een andere verzekeraar afsluiten 

Anders , namelijk: 

  Ik ga bij een andere verzekeraar een verzekering erbij afsluiten 

Anders , namelijk: 

  Ik heb de verzekering niet meer nodig

  Ik ga de verzekering bij een andere verzekeraar afsluiten 

Anders , namelijk: 




