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Dit formulier kunt u gebruiken om bij uw voormalige pensioenuitvoerder waardeoverdracht 

pensioenkapitaal over te laten boeken naar uw Vidanova Life pensioenpolis.   

Stuur het volledig ingevulde formulier met uw kopie ID en van uw partner, indien gehuwd of 

samenwonend geregistreerd partnerschap, naar de pensioenuitvoerder waar uw huidige 

pensioenpolis loopt. 

Hebt u nog vragen? 

Neem dan contact op met Vidanova Life op telefoonnummer (+5999) 734 4200 of stuur een e-mail 

life@vidanova.net 

 

 

 

 

 

 

Gegevens deelnemer 

Naam en voorletter(s)  

Geboortedatum  

Geslacht  man                  vrouw 

Adres  

Woonplaats / Land  

Telefoonnummer(s)  

E-mail  

Burgerlijke staat 

 

 Ongehuwd  

 Gehuwd 

 Weduwe/weduwnaar 

 Samenwonend geregistreerd partnerschap 

 Gescheiden 

Gegevens partner 

Naam en voorletter(s)  

Geboortedatum  

Geslacht  man                  vrouw 

Adres  

Woonplaats / Land  

Telefoonnummer(s)  

E-mail  

mailto:life@vidanova.net
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Ondergetekende,_______________________________________________________, verzoekt  
 
om de waarde ter grootte van ANG / USD  ____________________ over te boeken naar Vidanova  
 
Life, onder vermelding van (naam deelnemer) __________________________________________  
 
geboortedatum __________________ Vidanova Life pensioen polisnummer __________________ 

 
 

 
 
Met het indienen van dit verzoek verklaar ik akkoord te gaan met het overdragen van de 
opgebouwde waarde naar Vidanova Life. 
 
 
Datum ___________________ Handtekening deelnemer _______________________ 
 
 
 

Datum ___________________ Handtekening partner  _______________________ 

 

  

Datum ___________________ Handtekening premiebetaler* _______________________ 
      

 

*Indien deelnemer thans in dienst is t.t.v. overdracht, dient de premiebetaler = werkgever / contractant ook te 

tekenen voor akkoord. Graag een kopie van een origineel KvK-uittreksel (niet ouder dan 6 maanden) van de 

werkgever met een kopie ID van de directeur(en) meesturen. 

  

 
 
Vidanova Life Insurance N.V 
T: (+5999) 734 4200 
E: life@vidanova.net  CRIB-nummer 102486657 
W: www.vidanova.net  Gevestigd te Curaçao | Handelregister 143617 
 
 

Verzoek tot overboeking 

Overdracht aan 

Begunstigde 

 
Vidanova Life Insurance N.V. 
Aquariusweg 2-4 
Curaçao 
 

Bank begunstigde (ANG-polis) 

 
Vidanova Bank N.V. 
Rekeningnummer 3001164758 
Swift code CITCCWCC 
 

Bank begunstigde (USD-polis) 

 
Vidanova Bank N.V. 
Rekeningnummer  3001192142 
Swift code CITCCWCC 
 


