
B. In te vullen door de belanghebbende

Overlijdensclaimformulier

• Polis nummers kunnen variëren van 9 tot 12 cijfers. Geen koppeltekens. 

• GELIEVE OVERAL HOOFDLETTERS TE GEBRUIKEN
�

A. Persoonlijke gegevens (VOLLEDIGE NAAM)

Polisnummer

Naam van de overledene: Titel:

Naam van de belanghebbende: Titel:

Adres van de belanghebbende (verblijfplaats)

Datum van overlijden: dd/mm/jj

Land van fiscale verblijfplaats (Gebruik een apart blad papier bij meerdere fiscale verblijfplaatsen)

Fiscaal nummer (Burgerservicenummer) (Als dit niet beschikbaar is, vermeld dan de 
reden. Gebruik een apart blad papier als er sprake is van meerdere TINs)

Ik verklaar wettelijk recht te hebben op het op grond van bovenstaande polis uit te betalen bedrag.

Gelieve het bedrag over te maken op de volgende rekening

Bank  
Naam van de bank: Naam van de bankrekeninghouder: 

IBAN* (International Bank Account Number):                       * Verplicht Swift Code*                                                                                            * Verplicht

Bankrekeningnummer:

Handtekening: Naam in drukletters: 

Bevoegdheid van de belanghebbende: (bijv. aanvrager, executeur, rechtverkrijger enz) Datum           dd/mm/jj

Hierbij geef ik de Maatschappij toestemming medische of andere informatie op te vragen bij enig arts of een ander persoon die de overleden 
verzekerde heeft verzorgd.

NB  Het verstrekken van dit formulier is op geen enkele wijze een erkenning van aansprakelijkheid.

Belangrijke opmerking:
Indien er geen begunstigde is aangesteld, dan worden Polissen die door de overledene zijn afgesloten op zijn/haar eigen leven uitbetaald aan de 
wettelijke vertegenwoordigers van de nalatenschap van de overledene. Een Bewijs van Erfrecht of Rechtsbedeling of equivalenten is vereist 
voordat tot uitbetaling kan worden overgegaan.

Land van bankrekening

Identifi catienummer van het Rijksregister (Als dit niet beschikbaar is, vermeld dan de 
reden. Gebruik een apart blad papier als er sprake is van meerdere Identificatienummers)

Opmerkingen
• Wanneer het fonds in niet-liquide activa is belegd, behoudt de maatschappij zich het recht voor om de overlijdensclaim geheel of gedeeltelijk 

uit te stellen tot het moment waarop zij deze activa kan realiseren.
• Onvolledige overlijdensclaim aanvragen kunnen tot vertraging in uitbetaling leiden.
• Afkoopoverdracht in effecten is niet toegestaan.
• Raadpleeg de Polisvoorwaarden van de desbetreffende producten voor detailinformatie over kosten die voor de afkoop van toepassing 

kunnen afkoopwaarde.
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C. Verklaring van verblijfplaats
Personen die buiten Republiek Ierland woonachtig zijn, zijn door de Irish Revenue Commissioners verplicht om de volgende verklaring af te leggen, 
teneinde betalingen te ontvangen zonder inhouding van Ierse belastingen.

Ik verklaar dat 
•  Ik de verklaring van de begrippen in de bijgevoegde toelichting met de naam ‘Definities van verblijfplaats’ heb gelezen;
•  Ik ben de persoon ben voor wie deze verklaring wordt gegeven; 
•  Ik niet mijn verblijfplaats of gewoonlijke verblijfplaats heb in de Republiek Ierland; 

Naam en voornaamste verblijfplaats/adres van de persoon

Politically Exposed Person (PEP) status
Ja, ik ben een PEP

Ja, ik ben gerelateerd aan/geassocieerd met een PEP

Geen PEP status

Een Politically Exposed Person is een persoon die 
een belangrijke openbare functie bekleedt of dit 
gedurende de afgelopen 18 maanden heeft gedaan, 
of een familielid of een bekende medewerker van een 
dergelijke persoon.

Indien ’Ja’, gelieve dit nader te verklaren: (gelieve 
naar de Anti-witwasrichtlijnen te verwijzen voor 
voorbeelden)

PEP Functie (bv diplomaat)

Relatie met PEP (bijvoorbeeld uzelf, echtgenoot, echtgenote enz.)

Bent u een Amerikaanse staatsburger?       Ja Nee

Bent u een Amerikaanse ingezetene voor fiscale doeleinden?                    Ja Nee 
Indien ’Ja’, gelieve ons uw Amerikaans Fiscaal Indentificatienummer (FIN)

Handtekening van de persoon of gemachtigde ondertekenaar

Hoedanigheid waarin de verklaring is afgelegd Datum     dd/mm/jj

Gezamenlijke personen

Land van fiscale verblijfplaats (Gebruik een apart blad papier bij meerdere fiscale verblijfplaatsen)

Identificatienummer van het Rijksregister (Als dit niet beschikbaar is, vermeld dan de reden. 
Gebruik een apart blad papier als er sprake is van meerdere Identificatienummers)

Namen en voornaamste verblijfplaatsen

Politically Exposed Person (PEP) status
Ja, ik ben een PEP

Ja, ik ben gerelateerd aan/geassocieerd met een PEP

Geen PEP status

Een Politically Exposed Person is een persoon die 
een belangrijke openbare functie bekleedt of dit 
gedurende de afgelopen 18 maanden heeft gedaan, 
of een familielid of een bekende medewerker van een 
dergelijke persoon.

Indien ’Ja’, gelieve dit nader te verklaren: (gelieve 
naar de Anti-witwasrichtlijnen te verwijzen voor 
voorbeelden)

PEP Functie (bv diplomaat)

Relatie met PEP (bijvoorbeeld uzelf, echtgenoot, echtgenote enz.)

Bent u een Amerikaanse staatsburger?       Ja Nee

Bent u een Amerikaanse ingezetene voor fiscale doeleinden?                    Ja Nee 
Indien ’Ja’, gelieve ons uw Amerikaans Fiscaal Indentificatienummer (FIN)

Handtekeningen



C. Verklaring van verblijfplaats (vervolg)

Opmerkingen
1.  Dit formulier kan door de Irish Revenue Commissioners worden geïnspecteerd. Het is volgens de Ierse wetgeving strafbaar om een valse   
 verklaring  af te leggen.
2.  Deze verklaring moet worden ondertekend door personen die hun verblijfplaats of gewone verblijfplaats niet hebben in Ierland of door   
 persoonlijke vertegenwoordigers die ondertekenen namens overleden personen. Indien de betreffende persoon een vennootschap is,
  dient de verklaring te worden ondertekend door de secretaris van de vennootschap of door een andere gemachtigde functionaris. De   
 verklaring kan ook worden ondertekend door een persoon die over een volmacht van de betreffende persoon beschikt. Een kopie van de   
 volmacht dient bij deze verklaring te worden gevoegd.
3.  Indien de polis is overgedragen, moet de verklaring worden ondertekend door de betreffende persoon en door degene aan wie de polis is   
 overgedragen.
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D. Definities van verblijfplaats
Verblijfplaats - Natuurlijke persoon
Een persoon wordt beschouwd als woonachtig in Ierland voor een belastingjaar indien hij:

1. 183 of meer dagen doorbrengt in het land gedurende dat belastingjaar;
of

2. in totaal 280 dagen in het land aanwezig is, rekening houdend met het aantal dagen doorgebracht in het land in dat belastingjaar   
opgeteld bij het aantal dagen doorgebracht in het land in het voorafgaande jaar.

De aanwezigheid van een persoon van niet meer dan 30 dagen in het land tijdens een belastingjaar wordt niet meegerekend in het kader van 
de twee-jaar test.  Van aanwezigheid in het land gedurende één dag is sprake ingeval van fysieke aanwezigheid van een persoon aan het einde 
van de dag (middernacht).

Gewone verblijfplaats - Natuurlijke persoon
Het begrip ‘gewone verblijfplaats’ heeft in tegenstelling tot het begrip ‘verblijfplaats’ betrekking op het normale levenspatroon van een persoon 
en verwijst naar verblijf op een plaats met een zekere mate van continuïteit.

Een persoon die verblijfplaats houdt in het land gedurende drie opeenvolgende belastingjaren houdt aldaar zijn gewone verblijfplaats vanaf het 
begin van het vierde belastingjaar.  

Een persoon die zijn gewone verblijfplaats heeft in het land, heeft in dat land niet langer zijn gewone verblijfplaats aan het einde van het derde 
opeenvolgende belastingjaar waarin hij niet in Ierland verblijft. Met andere woorden, een persoon die woonachtig is en gewoonlijk verblijft in het 
land in 2004 en in dat jaar uit het land vertrekt, blijft aldaar zijn gewone verblijfplaats houden tot aan het einde van het belastingjaar in 2007.   

Verblijfplaats - Onderneming
Een onderneming met haar centrale management en zeggenschap in Ierland (het land) heeft haar verblijfplaats in het land, ongeacht haar 
plaats van vestiging.  Een onderneming waarvan het centrale management en zeggenschap zich niet in Ierland bevinden, maar die wel in Ierland 
is opgericht, heeft eveneens haar verblijfplaats in het land, behalve indien:

• de onderneming of een verbonden onderneming handel drijft in het land, en ofwel de zeggenschap over de onderneming   
uiteindelijk ligt bij personen die hun verblijfplaats hebben in EU-lidstaten of landen waarmee Ierland een verdrag tot voorkoming  
van dubbele belastingheffing heeft afgesloten, ofwel indien de onderneming of een verbonden onderneming genoteerde   
ondernemingen zijn op een erkende effectenbeurs in de EU of in een land met een belastingsverdrag;

of
• de onderneming wordt beschouwd als niet te zijn gevestigd in het land volgens een dubbel belastingsverdrag afgesloten tussen  

Ierland en een ander land.
Let op: de vaststelling van de verblijfplaats van een onderneming kan voor belastingdoeleinden in bepaalde gevallen gecompliceerd zijn. 
Aanvragers worden verwezen naar de specifieke wettelijke bepalingen die zijn opgenomen in deel S23A van de Taxes Consolidation Act van 1997.  

Land van fiscale verblijfplaats (Gebruik een apart blad papier bij meerdere fiscale verblijfplaatsen)

Identificatienummer van het Rijksregister (Als dit niet beschikbaar is, vermeld dan de reden. 
Gebruik een apart blad papier als er sprake is van meerdere Identificatienummers)

Namen en voornaamste verblijfplaatsen

SEB Life International Assurance Company Designated Activity Company handelend als SEB Life International, staat onder toezicht van de Centrale Bank Ierland. Geregistreerd in de Ierse 
Republiek. Maatschappelijke zetel: SEB Life International, Bloodstone Building, Riverside IV, Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Ierland. Registratienummer: 218391. 
In het verleden behaalde prestaties vormen geen betrouwbare richtlijn voor de toekomst. De waarde van uw belegging kan zowel stijgen als dalen. 
Alle informatie is juist per augustus 2017 maar is onderhevig aan verandering.

Postadres : SEB Life International, Bloodstone Building, Riverside IV, Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Ierland.
Schakelbord : +353 1 487 07 00, Fax : +353 1 487 07 04, E-mail ons:  sales@seb.ie     

www.seb.ie

Politically Exposed Person (PEP) status
Ja, ik ben een PEP

Ja, ik ben gerelateerd aan/geassocieerd met een PEP

Geen PEP status

Een Politically Exposed Person is een persoon die 
een belangrijke openbare functie bekleedt of dit 
gedurende de afgelopen 18 maanden heeft gedaan, 
of een familielid of een bekende medewerker van een 
dergelijke persoon.

Indien ’Ja’, gelieve dit nader te verklaren: (gelieve 
naar de Anti-witwasrichtlijnen te verwijzen voor 
voorbeelden)

PEP Functie (bv diplomaat)

Relatie met PEP (bijvoorbeeld uzelf, echtgenoot, echtgenote enz.)

Bent u een Amerikaanse staatsburger?       Ja Nee

Bent u een Amerikaanse ingezetene voor fiscale doeleinden?                    Ja Nee 
Indien ’Ja’, gelieve ons uw Amerikaans Fiscaal Indentificatienummer (FIN)

Handtekeningen
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