
Wijziging Variant Wijziging doorgeven via Let op

Rookgedrag Van roker naar niet roker Wijzigingsformulier* Niet-rokersverklaring nodig dat verzekerde 
minimaal 2 jaar niet heeft gerookt.

Van niet roker naar roker Wijzigingsformulier*

Opleidingsniveau Van niet HBO opleiding 
naar HBO opleiding

Wijzigingsformulier*

Pandhouder Opvoeren pandhouder Aanlevering officiële pandakte door pandhouder.

Wijzigen pandhouder Aanlevering vrijgave door huidige pandhouder. 
Aanlevering officiële pandakte door nieuwe pandhouder.

Verwijderen pandhouder Aanlevering vrijgave door huidige pandhouder. 

Beëindiging polis Tussentijds royement Wijzigingsformulier* Premievrij maken is niet mogelijk voor polissen waarop 
de Verzekeringsvoorwaarden Allianz Overlijdensrisico-
verzekering RV1507 of latere versies van toepassing zijn.

Persoonsgegevens Naam Wijzigingsformulier* Wijziging door huwelijk, echtscheiding, 
koninklijk besluit.

Nederlands adres ORV portal

Buitenlands adres Wijzigingsformulier* Buitenlands adres alleen mogelijk op een lopende 
polis als het desbetreffende land voorkomt in de lijst 
van landen die door Allianz zijn toegestaan. 

E-mailadres ORV portal

Rekeningnummer ORV portal

Betaler Premiebetaler Wijzigingsformulier* De premiebetaler moet al op de polis vermeld 
zijn als (mede)verzekeringnemer.

Eigenaar verzekering Andere verzekeringnemer Wijzigingsformulier* Deze wijziging is alleen mogelijk bij echtscheiding, 
een verzekering op één leven en indien er sprake 
is van kruiselingse verzekeringnemerschap. 

Financieel adviseur Individuele polis

Collectieve portefeuille

Verzekerde of 
medeverzekerde

Van polis verwijderen Wijzigingsformulier* Deze wijziging is alleen mogelijk bij echtscheiding 
en een verzekering op twee levens. 

Einddatum polis Looptijd verlengen 
of inkorten

Wijzigingsformulier* Eenmalig toegestaan als gevolg van een verschuiving 
van de passeerdatum van de bijbehorende hypotheek. 
Er geldt een maximum en er moet rekening gehouden 
worden met de productspecificaties.

Overlijden Verzekerde

Begunstiging (aanvaarde) begunstiging Formulier afwijkende 
begunstiging

De voorwaarde is wel dat de verzekering nog niet 
tot uitkering is gekomen (door overlijden van
de verzekerde).

Overige wijzigingen zijn niet toegestaan.

Indien er sprake is van verpanding is het mogelijk dat de pandhouder hiervoor toestemming dient te verlenen.

* Wijzigingsformulier Allianz Overlijdensrisicoverzekering
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