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Intl toegang Regio/Stad toegangsnumer  Nummer--

Registratie voor PIN-code 
voor de internetgebruiker

Polisnummer:

Naam

Geboortedatum dd/mm/jj 

E-mail adres (gelieve in DRUKLETTERS in te vullen)

Telefoonnummer: Begindatum van de polis:  dd/mm/jj

x x
Handtekening Polishouder 1 Handtekening Polishouder 2

Gelieve volledig in te vullen in te ondertekenen, verstuur vervolgens naar belgium@seb.ie / netherlands@seb.ie

Gegevensbescherming
Hierbij verleen ik/verlenen wij toestemming: (a) aan SEB Life International om informatie en Persoonsgegevens te bewaren, te 
verwerken en te gebruiken zoals uiteengezet in het privacybeleid; en (b) voor de verwerking en het gebruik van dergelijke informatie 
en Persoonsgegevens door de personen aan wie deze worden verstrekt. Als ik/wij informatie of persoonsgegevens betreffende een 
ander dan mijzelf/onszelf aan SEB Life International heb(ben) verstrekt, bevestig(en) ik/wij hierbij: (1) dat ik/wij een kopie van het 
privacybeleid heb verstrekt aan hen; en (2) dat ik/wij voldoe(n) aan alle van toepassing zijnde verplichtingen met betrekking tot 
gegevensbescherming die voor mij/ons van toepassing zijn. Als de ondertekenende partij een onderneming met rechtspersoonlijkheid 
is, wordt/worden de persoon/personen die namens deze onderneming ondertekenen, geacht te verklaren, te waarborgen en ervoor in 
te staan dat deze persoon/personen gemachtigd is/zijn om dit te doen.

Opmerking:   •    In het geval dat de polishouder een onderneming is, moeten daartoe bevoegde ondertekenaars ondertekenen.

Datum  dd/mm/jjNaam in drukletters Naam in drukletters Datum  dd/mm/jj

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. 
Registratienummer: 218391. Maatschappelijke zetel: SEB Life International, Bloodstone Building, Riverside IV, Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Ierland.  Dit is geen advertentie. 
Alle informatie is juist per mei 2018 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
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