Opname Levensloop
Brandweer en Ambulance
•	Stuur het ingevulde en ondertekende formulier en eventueel benodigde

stukken terug. Het retouradres vindt u onderaan dit formulier. U hoeft geen
postzegel te plakken.

•	Loyalis gebruikt uw persoonsgegevens om uw opnameverzoek te
verwerken. Hoe Loyalis met uw gegevens omgaat kunt u lezen op
loyalis.nl/privacy.
•	Hebt u vragen? Bel dan gerust: 045 579 61 11.

PERSOONLIJKE GEGEVENS
Geboortenaam
			

Voorletters
		

Man

Vrouw

ASR Levensverzekering N.V. is gevestigd te Utrecht en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 30000847. AFM-vergunningnummer 12000396.

Straat
en huisnummer*
			
				

Postcode		
			

* Inclusief eventuele toevoeging

Plaats
		

Land		
			
Geboortedatum
			

		Telefoon
				

E-mail		
			

		
Mobiel		
				
Polisnummer*
		
				

Klantnummer*
			

* U vindt dit nummer op uw polis.			 * U vindt dit nummer op uw polis.

			

			

REDEN VAN OPNAME
Kruis hieronder aan om welke reden u uw tegoed uit uw polis(sen) Levensloop en/of Aanvullingsplan netto opneemt.
Opname voor verlof
Hebt u gedeeltelijk betaald of onbetaald verlof?
Ik wens een uitkering gedurende de periode van onbetaald verlof.
Deze start per de 1e van de maand volgend op de maand waarin ik			

59 jaar word, tot mijn 62ste jaar*

											
60 jaar word, tot mijn 62ste jaar*
						

											

jaar word, tot mijn

*O
 mdat de uitkeringsperiode plaatsvindt na beëindiging van het LOGA-pad, geef ik automatisch toestemming om de
einddatum van mijn polis te verleggen naar de einddatum van de uitkering en uit te keren vanuit het uitkeringsfonds.
Deze uitkering komt ten laste van de volgende polis(sen):									
					
de polis Levensloop Brandweer en Ambulance met polisnummer					
								

5 7 0

 de polis Aanvullingsplan netto Brandweer en Ambulance met polisnummer				
								
(indien van toepassing)

5 7 1

Ten
gunste van mijn IBAN-rekeningnummer
						
Stuur in dit geval ook een kopie van uw bankafschrift of een schermfdruk van uw
internetbankieren mee. U moet uw saldo en transactiegegevens op deze kopie afschermen.

90.0234.19

jaar*

Uitkering uit bovenstaande polis(sen) kan consequenties hebben voor uw pensioenopbouw.
Ga voor meer informatie naar uw personeelsfunctionaris.

			
ONDERTEKENING
Verzekeringnemer en werkgever verzoeken bovengenoemd bedrag van de Loyalis Levenslooppolis over te boeken
naar
de hieronder genoemde (betaal)rekening van de werkgever.
					
Datum		
			
Plaats		
			

Handtekening
		
		

VERKLARING WERKGEVER
De werkgever verklaart:
• In te stemmen met de hiervoor genoemde opname(n);
•	Dat deze opname(n) ten laste van de Loyalis Levensloopverzekering van de werknemer
in overeenstemming zijn met de Uitvoeringsregeling loonbelasting 2001;
• Dat deze opname(n) binnen de grenzen blijven zoals die door de wet zijn gesteld;
• De over deze opname(n) verschuldigde loonheffingen in te (zullen) houden.
Let op: vraag nog een eindafrekening bij Loyalis!
ONDERTEKENING WERKGEVER
			
Contactpersoon

		
Telefoon

				
IBAN-rekeningnummer werkgever
			
Ten name van
Datum		
			
Plaats		
			

Handtekening
		

Terugsturen per post:	
Loyalis Verzekeringen

Antwoordnummer 4041
6400 VC Heerlen

