
Polisnummer  ....................................................................................................................................................................................................................

Verzekeringnemer ....................................................................................................................................................................................................................

Verzekerde  ....................................................................................................................................................................................................................

Telefoonnummer  ....................................................................................................................................................................................................................

HUIDIGE BELEGGINGSWAARDE
Als dit formulier tijdens werkdagen vóór 12.00 uur in ons bezit is, wordt de beleggingsopdracht op de eerstvolgende beursdag 
tegen de openingskoers c.q. afgiftekoers uitgevoerd. Als het formulier niet volledig of onduidelijk is ingevuld dan wordt het 
niet in behandeling genomen Het formulier zal in dat geval aan u worden teruggestuurd.
Het maximaal aantal aan te kopen fondsen is 9.

(1) Een percentage van de totale waarde van het betreffende fonds in de polis, of 

(2) Bedrag in hele euro s, met een minimum van € 450,00

TOEKOMSTIGE PREMIES
o Ja, ik wil dat mijn premie vanaf nu ook in de nieuwe fondsen wordt belegd.

...........................................................................................  ...................................................................................................................................

Datum     Handtekening verzekeringnemer/verzekerde

INFORMATIE OVER DE BELEGGINGSMOGELIJKHEDEN VINDT U OP ONZE WEBSITE
Scildon geeft geen adviezen over beleggingsfondsen. Meer informatie over de beleggingsmogelijkheden kunt u vinden op 
onze website www.Scildon.nl

LET OP:
Koersontwikkelingen en in uw opdracht uitgevoerde aanpassingen kunnen effect hebben op het (beleggings)risico binnen uw 
portefeuille/depot. Scildon en uw financieel adviseur zijn niet aansprakelijk voor eventuele geleden vermogensschade die het 
directe of indirecte gevolg is van in uw opdracht uitgevoerde aanpassingen binnen uw beleggingsverzekering en/of daaraan 
gekoppelde beleggingsfondsen van welke aard dan ook, dan wel door koersontwikkeling ontstane risicowijzigingen binnen uw 
beleggingsportefeuille. Deze aanpassingen en risicowijzigingen zijn altijd voor uw rekening en risico.

FONDSSWITCHES VIA EXTRANET NOG SNELLER, EENVOUDIGER EN GOEDKOPER
Opdrachten die wij vóór 24.00 uur via Extranet ontvangen, worden de daarop volgende beursdag verwerkt. Bovendien 
ontvangt u een korting van 50% op de aan- en verkoopkosten als u uw switchopdrachten via Extranet aanbiedt.

RETOURADRES: Scildon
   Postbus 4
   1200 AA Hilversum
   U kunt het formulier ook inscannen en mailen naar servicedesk@Scildon.nl

 

WIJZIGEN VAN UW BELEGGING IN DE VERZEKERING

Fonds

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Verkoop % (1) Verkoopbedrag (2) Aankoop Aankoopbedrag


