
Aanvraagformulier

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
Vidanova Life 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.

1. Persoonsgegevens Verzekeringnemer

Verzekeringnemer = verzekerde = premiebetaler

Achternaam

Voornaam en voorletters

Adres

Woonplaats / Land

Geboortedatum (dd/mm/jj) / 
Geboorteplaats

 / 

Geslacht  

Nationaliteit(en)

Telefoon (overdag/mobiel)  / 
e-Mail

Legitimatiebewijs (kies)  Sedulanr./IDnr.    

 Paspoortnr.         

 Rijbewijsnr.         

Burgerlijke staat 
          

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. 
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Man Vrouw

Ongehuwd Gehuwd Weduwe/WeduwnaarGescheiden



2. De verzekering 
(eventueel in te vullen met de verzekeringsadviseur) 

Soort verzekeringen waaruit gekozen kan worden

A. 
Indien verzekerde vóór de einddatum overlijdt wordt het netto spaardeel (incl. rendement) gerestitueerd aan de 
begunstigde.
 
> Inclusief Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid (PVA)
Mocht de verzekeringnemer voor meer dan 65% invalide raken wordt de polis premievrij voortgezet. 

> Geen medische acceptatie vereist

     B.  
Indien verzekerde vóór de einddatum overlijdt wordt het verzekerd kapitaal pas op de einddatum uitgekeerd aan de 
begunstigde.

> Inclusief Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid (PVA)
Mocht de verzekeringnemer voor meer dan 65% invalide raken wordt de polis premievrij voortgezet. 

> Inclusief Zorgclausule (ZC)
Mocht de verzekeringnemer komen te overlijden tijdens de looptijd van de verzekering, dan zal de Vidanova Life de
verdere premies betalen, zodat het volledig bedrag verzekerd blijft. 

> Medische acceptatie vereist
 Bij verzekerd PVA en/of ZC bedragen hoger dan ANG 10.000 per jaar wordt een keuring door arts en een 

bloedonderzoek vereist.
 Bij verzekeringnemers 50 jaar of jonger volstaat het invullen van gezondheidsverklaring. 
 Bij verzekeringnemers ouder dan 50 jaar wordt een bloedonderzoek en een medische keuring noodzakelijk. 

Maandelijkse inleg 
(premie)

                                                                                                                          

Ingangsdatum (dd/mm/jj)

Looptijd  

(*) dekking tot uiterlijk 70 jaar 

3. Begunstiging 
                                                                                                  

Naam en voornamen Geboortedatum Man Vrouw

1

2

3

Keuze begunstiging

De 2de begunstigde komt in aanmerking voor de uitkering indien de 1ste begunstigde is overleden op moment van de 
uitkering. De 3de begunstigde komt in aanmerking voor de uitkering indien de 2de begunstigde is overleden op 
moment van de uitkering. 

SparMAS 02142022 | Pagina 2

Kapitaalsverzekering op vaste termijn(*)

5 jaar 10 jaar 15 jaar 20 jaar 25 jaar

ANG 100 ANG 150 ANG 200 ANG 250

Gelijke verdeling onder de begunstigden (ieder voor een gelijk deel)

Kapitaalsverzekering met restitutie van het spaardeel(*)

Volgorde aanhouden zoals vermeld



4. Betaling

De premies voor de verzekering zijn per vooruitbetaling verschuldigd. Hiervoor maakt u gebruik van uw (automatische) 
bankbetaling op het rekeningnummer van Vidanova Life: 3001164758 (Vidanova Bank N.V.). 

5. 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.

Bent u ooit afgewezen voor een levensverzekering of geaccepteerd onder bepaalde (afwijkende/bijzondere) voorwaarden?

Bent u volledig (100%) arbeidsgeschikt op dit moment?

  

Handtekening verzekeringnemer

Datum (dd/mm/jj)  Plaats 

6. In te vullen door Vidanova

Kapitaal  ANG     

Bijzonderheden  
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Ja. Graag specificatie
Nee

Ja

Nee. Graag specificatie
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