Offerteaanvraag
Loyalis Top nabestaanden lijfrente - werknemer
•
•

 et dit formulier vraagt u een Top nabestaanden lijfrente - werknemer aan.
M
U kunt deze verzekering alleen aanvragen als uw werkgever een contract
heeft met Loyalis voor deze verzekering.
•	Voordat u dit formulier invult:
• Lees eerst de toelichting bij het aanvraagformulier.

•
•
•

 tuur de ingevulde en ondertekende aanvraag naar het adres op
S
de achterzijde. U hoeft geen postzegel te plakken.
Loyalis gebruikt uw persoonsgegevens om uw melding 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 AANVRAGER/VERZEKERDE
			
Geboortenaam

			Voorletters
		

Man

  Vrouw

			
Aanschrijfnaam
			
Straat
en huisnummer*
* Inclusief eventuele toevoeging

			
Postcode

		
Plaats

Land		
			

Loyalis N.V. is gevestigd te Heerlen en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Limburg onder nummer 14053378.

			
Geboortedatum

		
				
		
Telefoon overdag	

			
E-mail

Ik geef Loyalis toestemming om in de toekomst digitaal met mij te communiceren over mijn producten.
			
Datum aanvang
partnerrelatie1
			
Datum in dienst

						 
Deeltijdfactor
   

			
Voltijd jaarsalaris1 €

					 
		
Datum ingang genoemd
voltijd jaarsalaris

GEGEVENS WERKGEVER
			
Naam
werkgever

				 
Werkgeversnummer*    
		

* Dit kunt u aan uw personeelsfunctionaris vragen.

			
Straat en huisnummer*
* Inclusief eventuele toevoeging

			
Postcode

		
Plaats

ONDERTEKENING
Als u het formulier ondertekent, verklaart u dat u alle vragen op het formulier naar waarheid hebt ingevuld en u van
de toelichting kennis hebt genomen. U krijgt na ontvangst van dit formulier een offerte toegezonden voor een Loyalis
Top nabestaanden lijfrente – werknemer.
Datum		
			

Handtekening

90.1600.19

Plaats		
			
1) Zie
toelichting
Onderdeel
van

		
Groep

Toelichting bij de offerteaanvraag
Loyalis Top nabestaanden lijfrente - werknemer

Persoonsgegevens
Bij de aanvraag of wijziging van een verzekering of
financiële dienst vragen wij om persoonsgegevens en
andere gegevens. Deze gegevens gebruiken wij voor het
aangaan en uitvoeren van uw verzekeringsovereenkomst of
financiële dienst, het beheren van de zakelijke relatie, voor
statistische analyses, om te kunnen voldoen aan wettelijke
verplichtingen. Ook waarborgen wij hiermee de veiligheid
en integriteit van de financiële sector, onze organisatie,
medewerkers en cliënten.

Nabestaandenverzekering
Een nabestaandenverzekering geeft bij overlijden een
aanvulling op het inkomen van de begunstigde(n).
De hoogte van de uitkering wordt bepaald door de
rekenwijze welke wij met uw werkgever  afgesproken
hebben en kunt u terugvinden in de offerte.
Voltijd jaarsalaris
Het vast loon op basis van een volledig dienstverband.
Als u parttime werkt, dient u het salaris op te geven dat u
zou verdienen bij een volledig dienstverband.

Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en
volgen de Algemene Verordening Gegevensbescherming
en de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens
Financiële Instellingen. Kijk op loyalis.nl/privacy
hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens en welke
rechten u hebt.

Partnerrelatie
Onder partnerrelatie wordt een relatie verstaan met uw
echtgeno(o)te, geregistreerde partner of ongehuwde
volwassene die op hetzelfde woonadres is ingeschreven,
waarmee u gedurende meer dan zes  maanden een
gezamenlijke huishouding voert en die geen bloedof aanverwant in de rechte lijn is
Klachtenprocdure
Bent u het niet eens met een beslissing van Loyalis
Verzekeringen, meld uw klacht dan eerst bij ons.
Meer informatie over onze klachtenregeling vindt u op
loyalis.nl. Als u niet tevreden bent over de afhandeling van
uw klacht, kunt u zich wenden tot:
Klachteninstituut Financiële Dienstverlening,
Postbus 93257, 2509 AG Den Haag (kifid.nl).

Terugsturen per e-mail naar:

loyalisnabestaandenpensioen@loyalis.nl

of per post:	
Loyalis Verzekeringen

Antwoordnummer 4041
6400 VC Heerlen

