
Lijfrenteverzekering
Verzoek tot waardeoverdracht

  Is de einddatum van uw lijfrente- of goudenhanddrukproduct (bijna) bereikt? En is de  verzekerde in leven? Dan kunt u met dit formulier uw 
verzekeraar/bank toestemming geven om de eindwaarde van dit product geheel of gedeeltelijk over te maken naar Goudse Levensverzekeringen 
N.V. voor de aankoop van een nieuwe verzekering. 

 Wie vult dit formulier in?
  De verzekeringnemer/rekeninghouder van het levenproduct vult dit formulier in. Wie dit is, staat op de polis/bankafschrift van het levenproduct.

 Hoe gebruikt u dit formulier?
  U kunt het formulier printen en daarna invullen en ondertekenen. U kunt het ook digitaal invullen, printen en daarna ondertekenen. Daarna stuurt 

u het op naar de verzekeraar of bank waar uw levenproduct loopt of tot voor kort liep. Die maakt daarna de eindwaarde naar ons over en stuurt ons 
een zogeheten PSK-verklaring (zie onderaan).

 Heeft u vragen?
  Als u vragen heeft, kunt u ons bellen op (0182) 544 972 of mailen via leven@goudse.com. Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.30 

uur. Ook uw verzekeringsadviseur is u graag van dienst.

  1. Gegevens aflopend levenproduct

  Rekeningnummer/polisnummer  van uw aflopend levenproduct              

 Gegevens verzekeringnemer/rekeninghouder 
  Naam en voorletters                                  ‹ Man   ‹ Vrouw

  Straat en huisnummer

  Postcode         © Plaats

  Telefoonnummer

  E-mail

  2. Gegevens nieuwe verzekering

  Offertenummer van uw verzekering 

  3. Ondertekening 

  U geeft uw huidige verzekeraar/bank toestemming om  de eindwaarde van het aflopend levenproduct over te maken naar Goudse 
Levensverzekeringen N.V.  

       
  Huidige verzekeraar/bank

  Datum                  (d-m-j) 

  Polisnummer              (zie polisblad)

      ‹  Graag gehele eindwaarde overmaken naar Goudse Levensverzekeringen N.V.

      ‹ Graag gedeeltelijke eindwaarde overmaken naar Goudse Levensverzekeringen N.V.,  namelijk een bedrag van € 

   
  De eindwaarde van het aflopend levenproduct kan worden overgemaakt naar rekeningnummer NL09INGB0000002380 t.n.v. Goudse 

Levensverzekeringen N.V. onder vermelding van naam, geboortedatum en offertenummer. 

  Graag ontvangt De Goudse  van de huidige verzekeraar/bank ook een PSK-verklaring met de financiële en fiscale gegevens van het contract dat 
wordt beëindigd. Zij kunnen dit sturen naar Goudse Levensverzekeringen N.V. Postbus 9, 2800 MA GOUDA (NL) of  mailen naar  
leven@goudse.com.

 
Datum (d-m-j)       © Plaats

  Handtekening
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