Overzicht van de door Leidsche verzekeringen benodigde documenten bij kapitaaloverdracht aan een andere verzekeraar of bank
Lijfrentekapitaal, stamrechtkapitaal
of Goudenhanddrukkapitaal

Beëindiging van de polis door
Afkoop, waarbij de uit te keren waarde minder is dan de
verzekerde uitkering bij overlijden

Afkoop, waarbij de uit te keren waarde meer is dan de
verzekerde uitkering bij overlijden

Expiratie bij leven

Uitkering door overlijden

Uitkerende lijfrentepolis

Afkoop

Uitkering door overlijden

Pensioenkapitaal (die niet valt onder
de regels van de wettelijke
waardeoverdracht)

Afkoop, waarbij de uit te keren waarde minder is dan de
verzekerde uitkering bij overlijden

Afkoop, waarbij de uit te keren waarde meer is dan de
verzekerde uitkering bij overlijden

Wat hebben we van u nodig
 de polis
 een ondertekend verzoek tot kapitaaloverdracht
 het door u voor akkoord ondertekende “mutatieoverzicht bij afkoop”. Dit overzicht wordt
door Leidsche verzekeringen opgesteld nadat u heeft aangegeven tot kapitaaloverdracht te
willen overgaan
 de polis
 een ondertekend verzoek tot kapitaaloverdracht
 het door u voor akkoord ondertekende “mutatieoverzicht bij afkoop”. Dit overzicht wordt
door Leidsche verzekeringen opgesteld nadat u heeft aangegeven tot kapitaaloverdracht te
willen overgaan
 een bewijs van in-leven-zijn, afgegeven door de Burgerlijke Stand
 uw goede gezondheid dient te worden aangetoond door het invullen van een
gezondheidsverklaring of door middel van een keuring
 de polis
 een ondertekend verzoek tot kapitaaloverdracht
 een bewijs van in-leven-zijn, afgegeven door de Burgerlijke Stand
 de polis
 een ondertekend verzoek tot kapitaaloverdracht
 een bewijs van overlijden, afgegeven door de Burgerlijke Stand
 de polis
 een ondertekend verzoek tot kapitaaloverdracht
 het door u voor akkoord ondertekende “mutatieoverzicht bij afkoop”. Dit overzicht wordt
door Leidsche verzekeringen opgesteld nadat u heeft aangegeven tot kapitaaloverdracht te
willen overgaan
 een bewijs van in-leven-zijn, afgegeven door de Burgerlijke Stand
 uw goede gezondheid dient te worden aangetoond door het invullen van een
gezondheidsverklaring of door middel van een keuring
 de polis
 een door de begunstigde ondertekend verzoek tot kapitaaloverdracht
 een bewijs van overlijden, afgegeven door de Burgerlijke Stand
 de polis
 een ondertekend verzoek tot kapitaaloverdracht
 het door u voor akkoord ondertekende “mutatieoverzicht bij afkoop”. Dit overzicht wordt
door Leidsche verzekeringen opgesteld nadat u heeft aangegeven tot kapitaaloverdracht te
willen overgaan
 de polis
 een ondertekend verzoek tot kapitaaloverdracht
 het door u voor akkoord ondertekende “mutatieoverzicht bij afkoop”. Dit overzicht wordt



Expiratie bij leven

Uitkering door overlijden

Spaarkapitaal, waaronder de
kapitaalverzekering eigen woning
(KEW)

Afkoop, waarbij de uit te keren waarde minder is dan de
verzekerde uitkering bij overlijden

Afkoop, waarbij de uit te keren waarde meer is dan de
verzekerde uitkering bij overlijden

















Expiratie bij leven

Uitkering door overlijden









door Leidsche verzekeringen opgesteld nadat u heeft aangegeven tot kapitaaloverdracht te
willen overgaan
een bewijs van in-leven-zijn, afgegeven door de Burgerlijke Stand
uw goede gezondheid dient te worden aangetoond door het invullen van een
gezondheidsverklaring of door middel van een keuring
de polis
een ondertekend verzoek tot kapitaaloverdracht
een bewijs van in-leven-zijn, afgegeven door de Burgerlijke Stand
de polis
een ondertekend verzoek tot kapitaaloverdracht
een bewijs van overlijden, afgegeven door de Burgerlijke Stand
de polis
een ondertekend verzoek tot kapitaaloverdracht
het door u voor akkoord ondertekende “mutatieoverzicht bij afkoop”. Dit overzicht wordt
door Leidsche verzekeringen opgesteld nadat u heeft aangegeven tot kapitaaloverdracht te
willen overgaan
als de polis is verpand dient de pandhouder akkoord te gaan met de overdracht
de polis
een ondertekend verzoek tot kapitaaloverdracht
het door u voor akkoord ondertekende “mutatieoverzicht bij afkoop”. Dit overzicht wordt
door Leidsche verzekeringen opgesteld nadat u heeft aangegeven tot kapitaaloverdracht te
willen overgaan
een bewijs van in-leven-zijn, afgegeven door de Burgerlijke Stand
uw goede gezondheid dient te worden aangetoond door het invullen van een
gezondheidsverklaring of door middel van een keuring
als de polis is verpand dient de pandhouder akkoord te gaan met de overdracht
de polis
een ondertekend verzoek tot kapitaaloverdracht
een bewijs van in-leven-zijn, afgegeven door de Burgerlijke Stand
de polis
een ondertekend verzoek tot kapitaaloverdracht
een bewijs van overlijden, afgegeven door de Burgerlijke Stand

