
Regeling voor particuliere 
beleggingsverzekeringen
aanmeldingsformulier voor de Regeling voor particuliere 
beleggingsverzekeringen bij De Goudse

   Als u een particuliere beleggingsverzekering* heeft of heeft gehad bij De Goudse, kunt u onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor de 
Regeling voor particuliere beleggingsverzekeringen. In de meeste gevallen stuurt De Goudse u dan automatisch bericht, in sommige gevallen moet u 
zich echter zelf aanmelden omdat wij niet voldoende gegevens hebben.

 *  Op de site van het Kifid (www.kifid.nl) staan alle producten van De Goudse. Producten waarvan de toelichting aangeeft dat het gaat om ‘Universal life met fondsbeleggingen’ of 
‘open spaarkas’ vallen onder de Regeling.

  Stuur alleen een aanmeldingsformulier in als één van de volgende twee situaties helemaal voor u van toepassing is:
 1. De verzekering heeft ten minste 5 jaar gelopen en is beëindigd vóór 1 januari 2008 en is niet voorzien van een pensioenclausule.
 2. De verzekering is na 1 januari 2008 ingegaan maar komt aantoonbaar voort uit een offerte die voor 1 januari 2008 is geaccepteerd.

   Na aanmelding bekijkt De Goudse voor iedere individuele verzekering wat het effect is van de Regeling. Of u in aanmerking komt en hoe hoog een 
tegemoetkoming precies is, hangt af van de specifieke verzekering en situatie. De definitieve berekening wordt gemaakt op basis van de bruto 
premie-inleg en de uitgekeerde waarde. Na ontvangst van het formulier krijgt u van ons bericht of u in aanmerking komt voor een tegemoetkoming.

  Let op: 
 – Vul per polisnummer een apart aanmeldingsformulier in.
 –  Als u gaat verhuizen na het invullen van het aanmeldingsformulier, geef dit dan aan ons door met vermelding van ‘Regeling voor particuliere 

beleggings verzekeringen’ en het polisnummer.

1. uw gegevens ®

 © naam en voorletters                                  ‹ man   ‹ vrouw  

 © straat en huisnummer                                         

 © postcode         © plaats                                  

 © telefoon              © mobiel                              

 © geboortedatum (d-m-j)          © e-mail                              

2. polisgegevens ®

 © polis/certificaatnummer                © productnaam                   

 © ingangsdatum (d-m-j)                  © einddatum (d-m-j)                   

 © (termijn) premie   © €           ‹ per maand     ‹ per kwartaal    ‹ per halfjaar    ‹ per jaar  

 © periode dat premie is betaald    van (d-m-j)              tot (d-m-j)                  

 © eenmalige storting   © €               © gedaan op (d-m-j)                   

 © reden van beëindiging                                         

 © uitgekeerd bedrag  © €           ©

   Vul bij vraag 2 de informatie in voor zover deze bij u bekend is. Zonder een vermelding van het polis/certificaatnummer kunnen wij uw verzoek 
niet in behandeling nemen. Het is mogelijk dat er bij het beoordelen van het recht op een tegemoetkoming alsnog aanvullende informatie bij u 
wordt opgevraagd.

  U kunt dit formulier versturen naar:
  Goudse Levensverzekeringen N.V.
  t.a.v. Team Beleggingsverzekeringen
  Postbus 9
  2800  MA  GOUDA
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	1: 
	1: 
	naam: 
	geslacht: Off

	2: 
	straat: 

	3: 
	postcode: 
	plaats: 

	4: 
	telefoon: 
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