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E-mailadres 		
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Van				
Polisnummer
/

Datum			

/

Aantal pagina’s
In de onderstaande tabel kunt u uw wijziging in percentages doorgeven.
Switchen

Herverdeling van

aanwezige

de toekomstige

waarde

premies

Van*

Naar

Allianz Pacific Aandelen Fonds

%

%

%

Allianz Geldmarkt Fonds

%

%

%

Allianz Europa Aandelen Fonds

%

%

%

Allianz Groen Rente Fonds+1)

%

%

%

Allianz Amerika Aandelen Fonds

%

%

%
%

Allianz Duurzaam Wereld
		

Aandelen Fonds 			

%

%

Allianz Europa Obligatie Fonds

%

%

%

Allianz Selectie Fonds			

%

%

%

Allianz Combi Fonds			

%

%

%

Allianz Hypotheekrente Fonds 2)

%

%

%

Allianz Garantie Fonds 3,35% 3)

%

%

%

Allianz Garantie Fonds 4,75%

%

%

%

Allianz Garantie Fonds 5% 3)

%

%

%

Allianz Garantie Fonds 3% 3)

%

%

%

3)

%

%

%

Allianz Defensief Mix Fonds 3)

%

%

%

100%

100%

Allianz Offensief Mix Fonds

3)

										
* Wilt u de gehele waarde uit een fonds halen?
Vul dan per fonds100% in.
1)

Allianz Groenrentefonds is niet beschikbaar voor de productlijnen: Allianz Future, Design Hypotheekplan en Universal Boxing .

2)

Allianz Hypotheekrentefonds is uitsluitend beschikbaar indien het via Allianz Nederland gesloten hypotheekarrangement hierin
voorziet.

3)

Het is niet mogelijk om naar deze fondsen te switchen. Als u uit deze fondsen switcht, is het niet meer mogelijk om terug te
switchen naar dit fonds.

Switchformulier

Handtekening(en) voor akkoord

U kunt een wijziging laten uitvoeren voor de opgebouwde waarde (switch) en/

Ondergetekende verzoekt Allianz Nederland Levensverzekering N.V. de genoemde

of een herverdeling van de toekomstige premies. De wijzigingsdatum is de eerste

polis aan te passen op de aangegeven wijze en verklaart hierbij:

koersdag na de dag dat wij alle benodigde gegevens hebben ontvangen. Dit kan

• Dat hij/zij bekend is met het feit dat als de polis is verpand er (schriftelijke)

afwijken van de omschrijving in uw verzekeringsvoorwaarden. Door ondertekening

toestemming nodig is van de bank. Hij/zij zal hiervoor zelf contact zoeken met

van het switchformulier gaat u hiermee akkoord.

de bank en voor toestemming zorgen.
• dat hij/zij informatie heeft ingewonnen over de financiële, juridische en/of

Spelregels bij het switchen
• 	 Uitsluitend volledig ingevulde en ondertekende switchopdrachten worden
geaccepteerd.
• Het sluitingstijdstip voor het indienen van een opdracht is 15.00 uur. De koers	
datum wordt als volgt bepaald. Indien het verzoek op dag 1 voor 15.00 uur is 		
ontvangen, wordt de koersdatum van een dag later gehanteerd (dag 1+1).
Indien de opdracht op dag 1 na 15.00 uur wordt ontvangen, wordt de
koersdatum van twee dagen later gehanteerd (dag 1+2).
• 	 Per polisjaar mag u 1 keer gratis switchen. Bij meerdere keren betaalt u per keer

fiscale gevolgen die aan deze wijziging (kunnen) zijn verbonden;
• dat hij/zij bekend is met het feit dat Allianz Nederland Levensverzekering N.V. als
financiële onderneming niet adviseert en dat hij/zij zich voor deskundig advies
dient te wenden tot zijn/haar bemiddelaar (intermediair);
• dat hij/zij noch zijn/haar echtgenoot of partner een verzoekschrift tot (echt)
scheiding dan wel beëindiging van een geregistreerd partnerschap heeft ingediend, en dat hij/zij niet overweegt dit binnenkort te zullen doen.
• een kopie van zijn/ haar geldige legitimatiebewijs te hebben bijgesloten.
U mag het BSN doorhalen.

€ 25,-. Dit bedrag brengen wij in mindering op de poliswaarde.
• 	 Bij een fonds met een garantie-element vragen wij ook altijd om toestemming

Verzekeringnemer

bij de bank. Zodra de gevraagde documenten compleet zijn ontvangen, wordt

Datum

de verwerkingsdatum bepaald. Toestemming van de bank is niet leidend voor

Plaats

het bepalen van de wijzigingsdatum. Als wij na het tweede verzoek geen

Handtekening

/

/

/

/

toe stemming ontvangen van de bank, dan vervalt het verzoek.
Uiteraard informeren wij u hierover. Wij gaan ervan uit dat u zelf ook
toestemming vraagt bij uw bank.

Medeverzekeringnemer
Datum
Plaats
Handtekening

Wis

Allianz Nederland Levensverzekering N.V.
Coolsingel 139, Postbus 761, 3000 AT Rotterdam
2 088-577 22 22, www.allianz.nl
Telefoon
AFM nummer 12000417, Inschrijfnummer KvK 30082982
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