Aanmelding Partner
Loyalis Top nabestaanden lijfrente - werknemer
•	Dit formulier kunt u gebruiken voor het aanmelden van uw partner voor

•	Stuur het ingevulde en ondertekende formulier terug.

•

•

het Loyalis Top nabestaanden lijfrente - werknemer.
Hebt u vragen? Bel dan gerust 045 579 80 55.

Een postzegel is niet nodig.
Loyalis gebruikt uw persoonsgegevens om uw wijzigingsverzoek te
verwerken. Hoe Loyalis met uw gegevens omgaat kunt u lezen op
loyalis.nl/privacy.

PERSOONLIJKE GEGEVENS DEELNEMER
			
Geboortenaam

			Voorletters
		

Man

Vrouw

Man

Vrouw

						
Met
welke na(a)m(en) wilt u aangeschreven worden?		
			
Straat
en huisnummer*
				

* Inclusief eventuele toevoeging

			
Postcode		

		
Plaats

84.0174.18B

Loyalis N.V. is gevestigd te Heerlen en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Limburg onder nummer 14053378.

Land		
			
			
Geboortedatum

				

			
E-mail		

				
		
Telefoon

			
Klantnummer*

Polisnummer*
				
		

*U vindt dit nummer op uw polis.			 * U vindt dit nummer op uw polis.

			
Naam werkgever
				
Telefoon werk
		

			
Vestigingsplaats

GEGEVENS PARTNER
			
Geboortenaam

			Voorletters
		

						
Met welke na(a)m(en) wilt u aangeschreven worden?		
			
Geboortedatum

								
		

			
E-mail		

Onderdeel van

				
		
Telefoon

Groep

PARTNERRELATIE
					
1.
Aanvangsdatum partnerrelatie		
2. Zijn u en uw partner gehuwd of hebt u een geregistreerd partnerschap?
Ja



Nee

ga verder naar ondertekenen


ga verder naar vraag 3

3. Zijn u en uw partner beiden ongehuwd en woont u op hetzelfde adres?
Ja



ga verder naar vraag 4

 ee. Uw partner voldoet niet aan de partnerdefinitie zoals vermeld staat in de polisvoorwaarden.
N
U hoeft dit formulier niet terug te sturen.
4. Zijn u en uw partner familie van elkaar (bloed- of aanverwant)?
J a, we zijn familie van elkaar. Namelijk ouder en kind, grootouder en kleinkind of schoonouder en
schoondochter/‑zoon. In dit geval bestaat er een bloedverwantschap in de rechte lijn. Uw partner voldoet daarmee
niet aan de partnerdefinitie zoals vermeld staat in de polisvoorwaarden. U hoeft dit formulier niet terug te sturen.
J a, we zijn familie van elkaar. Namelijk broer en zus (broers, zussen), oom en tante (ooms, tantes) of neef en nicht
(neven, nichten).
Nee, we zijn geen familie van elkaar.

ONDERTEKENING DEELNEMER
Ondergetekende verklaart de gegevens op dit formulier eerlijk te hebben ingevuld.
			
Datum		
			
Plaats		

Handtekening
		

Terugsturen naar:	
Loyalis Leven N.V.

Loyalis Top nabestaanden lijfrente - werknemer
Antwoordnummer 4041
6400 VC Heerlen

