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1. Persoonsgegevens Verzekeringnemer 

Kandidaat-verzekerde  = premiebetaler 

Achternaam  

Voornaam en voorletters  

Adres  

Woonplaats / Land  

Geboortedatum (dd/mm/jj) 
/ Geboorteplaats 

 

Geslacht  man        vrouw      

Nationaliteit(en)  

Telefoon (overdag)  

Telefoon (mobiel)  

e-Mail  

Legitimatiebewijs (kies)  Sedulanr:    

 Paspoortnr:  

 Rijbewijsnr:  

Burgerlijke staat   Ongehuwd  

 Gehuwd 

 Weduwe/weduwnaar 

 Gescheiden 

 

Op basis van nationale en internationale wet- en regelgeving is Vidanova Life Insurance N.V. 

(Vidanova Life) als financiële dienstverlener verplicht om uw identiteit te verifiëren. Dit betekent 

dat wij verplicht zijn u te vragen zich te legitimeren middels een geldig identiteitsbewijs voordat 

wij u een dienst kunnen verlenen. Daartoe verzoeken wij u om zich voor aanvang van de 

verzekering te legitimeren aan de verzekeringsadviseur met een geldig identiteitsbewijs. Uw 

verzekeringsadviseur maakt bij legitimatie een kopie van uw legitimatiebewijs. De kopie wordt 

bewaard in uw dossier bij Vidanova Life.  

 

2. Persoonsgegevens Kind  

Kandidaat-verzekerde kind         

Naam en voorletters  

Adres  

Woonplaats / Land  

Geboortedatum (dd/mm/jj) 
/ Geboorteplaats 

 

Geslacht  man        vrouw 

Nationaliteit(en)  

e-Mail  

Legitimatiebewijs (kies)   Sedula / IDnr:  

  Paspoortnr:  

Relatie tot verzekeringnemer  
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3. De verzekering (eventueel in te vullen met de 

verzekeringsadviseur) 

Kapitaal dekking verzekering 

Soort verzekering:  Kapitaalsverzekering met restitutie spaardeel bij overlijden 

 Kapitaalsverzekering met premierestitutie bij overlijden 

 Spaarverzekering (geen restitutie bij overlijden) 

Kapitaal bij leven ANG: 

Ingebracht (start)kapitaal ANG: 

Ingangsdatum (dd/mm/jj)  

Einddatum (dd/mm/jj)  

Wat is de herkomst van het 
ingebrachte (start)kapitaal? 

 Vrijkomend kapitaal bij een verzekeraar of bank, nl 

    _______________________________________________ 

 Eigen middelen 

 Anders, nl________________________________________ 

 

 

 

 

Indien het verzekerd PVA en/of ZC meer dan ANG 10.000 per jaar, vereist keuring door arts en 

een bloedonderzoek. 

Indien de premiebetaler 50 jaar of jonger is een ingevulde gezondheidsverklaring voldoende. 

Daarboven is een bloedonderzoek en een medische keuring noodzakelijk. Vanaf 51 jaar gelden 

andere keuringsgrenzen. 

                                                             
1 Mocht u (deels) arbeidsongeschikt raken, dan hoeft u (deels) geen premie te betalen, als vrijstelling van de 

premie bij arbeidsongeschiktheid (PVA) is meeverzekerd. Vidanova Life N.V. betaalt tijdens uw 

arbeidsongeschiktheid (een deel van) uw premies.  

2 Mocht u als zijnde de premiebetaler voor de einddatum van de verzekering komen te overlijden, zijn er geen 

premies meer verschuldigd. De resterende premiebetalingen komen voor rekening van Vidanova Life. 

Aanvullende dekking premiebetaler 

Premievrijstelling bij 
arbeidsongeschiktheid (PVA)1 
meeverzekeren? 

 
  nee      ja 

 

Zorgclausule (ZC)2 meeverzekeren? 

 

  nee      ja 

Dekking tot (dd/mm/jj)                  
(uiterlijk 65 jaar maar nooit na de einddatum premiebetaling) 

Beroep  

Aard werkzaamheden  handenarbeid _______ % 

 administratie ________ % 

 leiding gevend _______ % 

 reizen (geen woon werk) ______ % 
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4. Niet-rokersverklaring 

 
Als de vraag met ‘nee’ is beantwoord, komt u in aanmerking voor de “niet-rokerskorting”. Als de 
vraag niet beantwoord wordt of u geen handtekening heeft geplaatst wordt het standaard tarief 
gehanteerd.  
 

 

  

 

5. Begunstiging 

Begunstiging     

Begunstiging (degene die de uitkering ontvangt na overlijden van het verzekerde kind) is 
standaard in deze volgorde: 

1. De verzekeringnemer; 
2. De weduwe/weduwnaar/geregistreerd partner van de verzekeringnemer; 
3. De kinderen van de verzekeringnemer; 
4. De erfgenamen van de verzekeringnemer; 

Indien een andere begunstiging, of andere volgorde wordt gewenst, geef hieronder de naam, 
voornaam en geboortedatum (indien rechtspersoon naam van KvK-nummer vermelden): 
 

 Naam en voornamen Geboortedatum man vrouw 

1     

2     

3     

4     

 

 

 

 

Niet-rokersverklaring 

 

Bent u roker?  ja 
 nee, ik heb ten minste 24 maanden aaneengesloten direct 
voorafgaande aan de ingangsdatum van de verzekering NIET gerookt of 
andere nicotinehoudende middelen (bijv. nicotinepleisters, -kauwgum, -
tabletten, –inhaler of elektronische sigaretten) of wiet gebruikt. 

 
Ondergetekende verklaart Vidanova Life Insurance N.V. (Vidanova Life) onmiddellijk schriftelijk 
op de hoogte te zullen stellen indien hij/zij (opnieuw) met roken is begonnen (meldingsplicht). 
Vidanova Life zal de “niet-rokerskorting” laten vervallen vanaf het moment dat de 
ondergetekende (opnieuw) met roken is begonnen. Indien de bovengenoemde meldingsplicht 
niet wordt nagekomen, kan dat ertoe leiden dat het recht op uitkering bij overlijden met 50% 
van het verzekerd bedrag wordt beperkt. 
 
 
 
_____________________________                                        _____ / _____ / ______ 
Handtekening verzekerde verzorger                               Datum      dd        mm         jjjj                        
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6. Betaalgegevens 

 

 Ik wens gebruik te maken van automatische incasso 

 Ik wens geen gebruik te maken van automatische incasso en maak de premie zelf over naar: 

Rekeningnummer begunstigde: 3001164758   

Naam van de bank begunstigde: Vidanova Bank N.V. 

 

De premie voor de verzekering is per vooruitbetaling verschuldigd. Dit kan per maand, kwartaal, 

halfjaar of jaar. Vidanova Life verzendt de premienota’s elektronisch. Op welk e-mailadres wenst u 

de nota’s te ontvangen? 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Indien automatische incasso, betaalt u per:  

 maand      kwartaal      halfjaar      jaar      ineens (koopsom) 

 

Vidanova Life zal de premie via automatische incasso innen. Daartoe verzoeken wij u 

onderstaande gegevens in te vullen. De opdracht om het bedrag van uw rekening af te schrijven 

sturen wij naar uw bank, waarna uw bank het bedrag automatisch afschrijft van uw rekening.  

 

Startdatum: _____ / _____ / _____   Einddatum: _____ / _____ / _____ 

    dd        mm        jj       dd    mm      jj 

 

Rekeningnummer cliënt:     Naam van de bank cliënt: 

 

 

In te houden bedrag: ANG    Polisnummer: 

 

 

 

Handtekening:  _______________________              Datum: _____ / _____ / ______ 
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7. Verklaring en ondertekening 

 

Ondergetekende verklaart dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld en zich er van bewust te 

zijn dat verzwijging van gegevens of verstrekking van onjuiste of onvolledige opgave voor de 

totstandkoming van de aangevraagde verzekering de verzekering vernietigbaar maakt. 

Vragen waarvan ondergetekende het antwoord al bij Vidanova Life veronderstelt, moeten toch zo 

volledig mogelijk worden beantwoord. Feiten en omstandigheden die bekend worden nadat deze 

aanvraag is ingediend, maar voordat Vidanova Life heeft bericht over zijn definitieve beslissing het 

aangeboden risico al dan niet te verzekeren, moet ondergetekende alsnog aan Vidanova Life 

mededelen, indien deze vallen onder de vraagstelling in het aanvraagformulier.  

Ondergetekende verklaart/verklaren ervan op de hoogte te zijn dat op de verklaring algemene 

voorwaarden van toepassing zijn die ter inzage liggen op het kantoor van Vidanova Life en op 

verzoek vóór het sluiten van de verzekering, maar in elk geval bij het afgeven van de polis worden 

toegezonden. De ondertekende verklaart dat hij/zij een verzekering wil sluiten tegen de in de 

voorwaarden van de verzekering omschreven dekking en dat hij / zij akkoord gaat met de 

toepasselijkheid van de daarbij horende voorwaarden van verzekering.  

De verzekering kan door de verzekeringnemer binnen 30 dagen na ontvangst van de polis 

schriftelijk worden opgezegd. Vidanova Life stort dan de reeds betaalde premie retour. 

 

 

_______________________________________ 
Handtekening verzekeringnemer 
 
 

Datum (dd/mm/jj): _____ / _____ / ______  Plaats: ____________________________ 

  

 

Toelichting 

Bescherming persoonsgegevens  

De persoonsgegevens die u geeft worden door Vidanova Life gebruikt om te kijken of u in 
aanmerking komt voor de verzekering, om de verzekering voor u af te sluiten en de 
verzekeringsovereenkomst met u goed te laten verlopen. De verzekeraar gebruikt de gegevens 
ook om statistische analyses te maken, voor marketingdoeleinden en om zich te kunnen houden 
aan de regels en verplichtingen van de wet en in het kader van veiligheid en integriteit van de 
financiële sector. Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens. Dat zijn wij verplicht volgens de Wet 
bescherming persoonsgegevens. 
 
 
 

Premie (alleen in te vullen door de verzekeringsadviseur) 

Premiebetaling (de maatschappij stelt de definitieve premie vast) 

Eerste premie ANG                                           eenmalig*                   

Vervolgpremie 
 
per 

ANG 
 
 maand    kwartaal    jaar    koopsom*                   

*De polis wordt opgemaakt na ontvangst van de eerste (eenmalige) premiestorting en/of koopsom binnen de 

geldigheidstermijn van de offerte. 


