
 
 

 

 

 
 

 

 

 

Betreft 

Formulier t.b.v. opsporen polissen 
 

 

Geachte heer/mevrouw, 

 

U heeft ons kenbaar gemaakt dat u gebruik wilt maken van de procedure bij het Verbond van 
Verzekeraars voor het opsporen van een zogenaamde "verloren levensverzekeringspolis" (dit zijn 
ook uitvaartpolissen). In dat verband sturen wij u hierbij het ‘Aanvraagformulier Opsporing 
Levensverzekeringspolissen’. Wij verzoeken u dit formulier in te vullen en met de gevraagde 
bijlagen aan ons te retourneren. 
 
Tevens ontvangt u hierbij de spelregels die wij hanteren bij deze procedure en verzoeken u deze 
goed door te lezen voordat u het aanvraagformulier invult. 
 
 

Met vriendelijke groet, 

  

 
mw. drs. C. Verhoog-Gankema 

manager  

 

 

sector Levensverzekering 

 

Informatie:  E-mail info@verzekeraars.nl  – telefoon 070 –333 8 500/777 

Bordewijklaan 2, 2591 XR Den Haag,  Postbus 93450, 2509 AL  Den Haag,  Internet www.verzekeraars.nl 

 

 

Onze referentie Den Haag  

 

Geadresseerde 

mailto:info@verzekeraars.nl


 

Spelregels  

 

Je wilt een verloren levensverzekeringpolis (dit zijn ook uitvaartverzekeringen) opsporen. Het Verbond 

van Verzekeraars regelt de aanvraag hiervan namens de verzekeraars. Bij deze procedure hanteert 

het Verbond een aantal spelregels. 

Deze regels luiden als volgt: 

 

1. Je kunt alleen informatie opvragen na het overlijden van de desbetreffende persoon. 

2. Je kunt alleen informatie opvragen als: 

 je kind, echtenoot of echtgenote of samenwonende partner van de overledene bent; 

 als je erfgenaam van de overledene bent; 

 je degene bent die belast is met de afhandeling van de nalatenschap (executeur 

testamentair, notaris). 

 

3. Als je informatie opvraagt dan zul je, naast het invulde aanvraagformulier, een aantal 

documenten moeten meesturen. Het Verbond heeft, naast het ingevulde aanvraagformulier, 

de volgende documenten nodig: 

Als je als aanvrager kind van de overledene bent: 

 een kopie van het legitimatiebewijs van de aanvrager; 

 een kopie van de akte van overlijden; 

 een kopie van een document waaruit blijkt dat de aanvrager een kind van de overledene is. 

Dit kan zijn: 

 geboorteakte; 

 uittreksel Gemeentelijke Basisadministratie; 

 inschrijving in het trouwboekje; 

 vermelding in verklaring van erfrecht; 

 vermelding in testament. 

 

Als je als aanvrager echtgenoot, echtgenote of samenwonende partner van de 

overledene bent: 

 een kopie van het legitimatiebewijs van de aanvrager; 

 een kopie van de akte van overlijden; 

 een kopie van een recent uittreksel uit de Gemeentelijke Basisadministratie met 

vermelding van de burgerlijke staat, zodat wij kunnen zien met wie de overledene was 

getrouwd of heeft samengewoond. 

 

Als je als aanvrager erfgenaam van de overledene bent (maar geen partner of kind), of 

belast met de afhandeling van de nalatenschap (executeur testamentair, notaris): 

 een kopie van het legitimatiebewijs van de aanvrager; 

 een kopie van de akte van overlijden; 

 een kopie van de verklaring van erfrecht zodat wij kunnen vaststellen wie de erfgenamen 

zijn. Ook een kopie van het testament kan hier volstaan. 

 



 

 

 

4. Op basis van de aangeleverde informatie zoeken verzekeraars in hun eigen administratie naar 

verzekeringen van de overledene. Zij melden het Verbond of zij polissen hebben waarop de 

gezochte persoon verzekerde of verzekeringnemer is. Als een verzekering als is afgekocht 

maar nog wel in de administratie staat, melden zij dat ook aan het Verbond. 

5. Het Verbond meldt vervolgens aan jou, de aanvrager, bij welke maatschappijen iets van de 

overledene gevonden is. 

6. Jij benadert vervolgens zelf deze verzekeraar(s). 

7. Jij ontvangt de benodigde informatie van de verzekeraar(s). Daarbij volgen de verzekeraars 

de Wet op de persoonsregistratie. Dit betekent dat zij zorgvuldig omgaan met 

persoonsgegevens. 

8. Deze hele procedure is kosteloos en duurt in totaal twee à drie maanden. 

 



S.v.p. retourneren aan: 
 
Verbond van Verzekeraars 
t.a.v. nabestaandendesk opsporing levensverzekeringen 
Postbus 93450 
2509 AL  DEN HAAG 
 
Tel.  070 – 3338 500/777 
Email: info@verzekeraars.nl 
 

AANVRAAGFORMULIER OPSPORING LEVENSVERZEKERINGSPOLISSEN 
 
 
Naam aanvrager:  ...................................................................................................................... M/V 
 
Relatie tot overledene: kind/echtgeno(o)t(e)/partner/erfgenaam * 
 
Adres  ..............................................................................................................................................  
 
Postcode en 
woonplaats  .....................................................................................................................................  
 
Telefoonnummer  ............................................................................................................................  
 
Datum  .............................................................................................................................................  
 
Handtekening…………………………………………………………………………………………...... 
 

 
 
Naam verzekerde  ..................................................................................................................... M/V 
 
Voornamen (voluit)  .........................................................................................................................  
 
Geboortedatum  ..............................................................................................................................  
 
Geboorteplaats  ...............................................................................................................................  
 
Datum van overlijden  ......................................................................................................................  
 
Plaats van overlijden  ......................................................................................................................  
 
 
* doorhalen wat niet van toepassing is 
 
 
Als bijlagen meezenden 
 
Als u een kind van de overledene bent: 
- Een kopie van uw legitimatiebewijs; 

- een kopie van de akte van overlijden. 

- een kopie van een document waaruit blijkt dat u een kind van de overledene is. Dit kan 

zijn: 

 geboorteakte of  

 uittreksel Gemeentelijke Basisadministratie of 

 inschrijving in trouwboekje of 

 vermelding in verklaring van erfrecht of 

 vermelding in testament. 
 



   

 
Als u echtgenoot, echtgenote of samenwonende partner van de overledene bent: 
- een kopie van uw legitimatiebewijs; 

- een kopie van de akte van overlijden; 

- een kopie van een recent uittreksel uit de Gemeentelijke Basisadministratie met 

vermelding van de burgerlijke staat, zodat wij kunnen zien met wie de overledene was 

getrouwd of heeft samengewoond.  

 
Als u erfgenaam van de overledene bent (maar geen partner of kind), of belast met de 
afhandeling van de nalatenschap (executeur testamentair, notaris): 
- een kopie van uw legitimatiebewijs; 

- een kopie van de akte van overlijden; 

- een kopie van de verklaring van erfrecht zodat wij kunnen vaststellen wie de erfgenamen 

zijn. Ook een kopie van het testament kan hier volstaan.  
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