Mutatieformulier Verzekeringspolis
Doorloopverklaring voor het omzetten van een verzekering / verklaring van afkoop van verzekering voor het aflossen van
een hypotheek
Aan: ABN AMRO Bank N.V. (uploaden via Track & Trace)
Betreft: verzekering met polisnummer

gesloten bij onderstaande

verzekeringsmaatschappij en behorend bij ABN AMRO hypotheeknummer
Naam verzekeringsmaatschappij
Ondergetekende(n) verzekeringnemer(s)
Naam

Naam

Adres

Adres

Plaats

Plaats

Door de verzekeringnemer(s) wordt verzocht om per de ondertekendatum van dit mutatieformulier, voor de
bovengenoemde verzekering het volgende uit te voeren
(kruis hieronder de optie aan die bij de offerte-aanvraag is gekozen)
Voortzetten zónder lening
Ondergetekende is bekend met de mogelijkheden om de verzekering voort te zetten zoals omschreven in polisvoorwaarden.
Afkopen en extra aflossen op de genoemde hypotheek
ABN AMRO maakt het opgebouwde spaarsaldo over op rekeningnummer NL33 ABNA 0432408118 ten name
van ABN AMRO Bank N.V. onder vermelding van
“Extra aflossing
hypotheeknummer

leningdeelnummer

“

Voort te zetten in een Spaarrekening Eigen Woning bij ABN AMRO

Deze
verzekering zal fiscaal worden voortgezet in een Spaarrekening Eigen Woning bij ABN AMRO Hypotheken
Groep B.V. ten behoeve van een Bank Spaarhypotheek bij ABN AMRO Bank N.V. In verband met de fiscale
voortzetting verzoeken ondergetekende de verzekeringsmaatschappij:
 de waarde over te maken naar IBAN-nummer NL33 ABNA 0516 0144 55 ten name van ABN AMRO met
vermelding van betalingskenmerk
(offertenummer bij ABN AMRO)
 het formulier Protocol Stroomlijning Kapitaaloverdracht (PSK-formulier) in te vullen en op te sturen aan
ABN AMRO, Postbus 1700, 3800 BS Amersfoort. Mailadres: blssenioren@stater.nl
Afkopen en boeken op het bij ABN AMRO bekende betaalrekeningnummer van ondergetekende(n)
Wilt u dat het geld wordt bijgeschreven op een andere betaalrekening dan de huidige incassorekening?
Vult u dan hier het juiste IBAN in
en stuur één van de volgende documenten mee:
 een kopie van de bankpas;
 of een kopie van een recent dagafschrift;
 of een uittreksel van internetbankieren.
NB: bij afkoop wordt het opgebouwde saldo verrekend met openstaande vorderingen ten laste van de hypotheek.
Graag zowel de waarde als het overdrachtsformulier uiterlijk op de (vermoedelijke) passeerdatum aanleveren bij
ABN AMRO Hypotheken Groep B.V. (100% dochter van ABN AMRO Bank N.V.).
Note: de waarde is onder voorbehoud van verrekening met de verzekeringsmaatschappij.
Eventuele verschillen in de waarde kunnen tot 3 maanden na de beëindigingsdatum door de bank worden gecorrigeerd.
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Ondergetekende(n) is bekend en akkoord met het feit dat op grond van de fiscale en juridische regelgeving
deze beëindiging na effectuering niet meer kan worden hersteld.

Let op



Upload tegelijk met
dit mutatieformulier
ook een kopielegitimatiebewijs
van de verzekeringsnemer(s).

Afkoop kan fiscaal nadelige gevolgen hebben als de rekening korter loopt dan 15 of 20 jaar.
Van afkoop wordt door ABN AMRO opgave gedaan aan de belastingdienst.

Ondertekening
Plaats

Datum

-

Handtekening verzekeringnemer(s)
1e verzekeringnemer
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2e verzekeringnemer

-

(dd-mm-jjjj)

