Afkoop
Hieronder vindt u de laatst gestelde vragen.

HAV overlijdensverzekering
Ik heb een overlijdenspolis van de HAV bank Schiedam.Deze is afgeslote... >>

Afkoop Levensverzekering
Mijn polis nr. 1.107.777 wil ik beëindigen, wat is de afkooopwaarde d... >>

Afkooplevensverzekering
waar kan ik mijn polis van levensverzekering maatschappij Utrecht late... >>

Afkoop verzekering
Graag afkoop polis van N.V. Rotterdamsche Verzekering- Sociëteiten. G... >>

Waarde premie vrije levenverzekering
Hoe kan een premievrije levensverzekering van 500 gulden nog maar 50 e... >>

Stoppen betalingen.
Ik wil stoppen met de betalingen van mijn uitvaart verzekering kun u d... >>

Oude polis afkopen
Ik heb nog een oude polis gevonden op mijn naam.deze is uit 1964. Waar... >>

Utrecht polis afkoopbaar?
Polis van "Utrecht". Is deze nog afkoopbaar?... >>

Polis afgesloten op 19-06-1950
Er is door mijn vader een overlijdensverzekering afgesloten. Is het m... >>

Vesta levensverzekering
Verzekering bedrag 500 gulden koopsom 142.50 mijn vraag kan dit all... >>

Afkopen, wat te doen?
Ik heb een aantal polissen, voor een totaalbedrag van ruim 4000 gulden... >>

Polissen concordia
Geachte heer/ mevrouw we hebben mijn echtgenoot en ik oude polissen va... >>

Polisnummer 468.588
Als mijn gegevens kloppen dan heb ik een overlijdens verzekering bij U... >>
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VESTA: oude polissen
Vesta levensverzekering op naam van I.Westerhuis. Graag info huidige ... >>

Af kopen verzekering
geachte mevrouw heer ik heb 2 polissen van levens verzekering Utrecht ... >>

Oudepolis groot Noord- Hollandse van 1845
Oude polis van de GROOT NOORDHOLLANDSCHE VAN 1845 AFGESLOTEN 1 ... >>

Ontbreken polisblad
Beste heer de Niet, Mijn ouders hebben voor mij in 1959 een begrafe... >>

Hooghenraed
Bedankt voor de aantwoord,met uitvaartverzekering Dela is alles al ger... >>

Status bewijs van lidmaatschap
Mijn gezin 4 personen hebben voor F 4700 in 1984 koopsom gestort. Wat ... >>

Heeft uitvaartverzekering recht op ID?
Voor het afkopen van mijn uitvaartverzekering wordt om een kopie van m... >>

Oude polissen
Ik heb 3 polissen van Noord- Hollandse levensverzekering - Maatschappij ... >>

Afkopen oude polissen
Kan ik oude polissen met kleine bedragen afkopen?... >>

60 jarige oude verzekering
Mijn ouders hebben voor mij in 1958 een verzekering voor mij afgeslote... >>

Oude Ned 1870 polis
Ik heb nog een polis van 1954:is premie vrij .kan,ik dat laten uitbeta... >>

Uitbetaling van Begrafenis polis voorheen RVS
Graag zou ik willen weten hoe hoog het te uit te keren bedrag is van ... >>

Afkopen / uitkeren.
Is het mogelijk deze polis te laten uitkeren ? 100 gulden, afbetaald i... >>

Afkoop oude polissen
Wat moet ik doen voor afkoop van oude polissen, heb mezelf beschikbaar... >>

Polis 1954 - afkoop
Met wie moet ik contact opnemen bij overlijden en kan ik die evt afkop... >>

Levens verzekering polis (oude )
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Hallo ik heb een oude verzekering polis v mijn ouders op mijn naam. V... >>

UBO verzekring van mijn zoon afkopen
mijn verzekering is afgesloten bij de ubo verkeringen ik wil deze uitv... >>

Afkopen?
Wat levert het ons op als we deze polis afkopen?... >>

Verzekering St Willebrordus
goedendag ik heb een oude polis 431379 van ST Willebrordus en wil d... >>

Afkoop
Ik vond nog een polis die mijn ouders voor mij hadden afgesloten. Nu ... >>

Centrale polis
Ik heb een oude polis van mijn moeder bij de N.V.De Centrale arbeiders... >>

Afkopen
Wat moet ik doen om mijn concordialevensvezekering af te kopen?... >>

Polis van victoria - vesta
Mijn vraag is of deze levensverzekering nog loopt zo ja kan deze dan... >>

Afkopen Uitvaartverzekering
Gaarne wil ik mijn Uitvaartverzekering bij RVS die vanaf 1973 loopt af... >>

Polis uitvaartverzekering zoek/ afkopen
Mevr/ mijnheer . De originele polis is zoek , wat kunt u mij adviseren.... >>

Uit betalen
Hallo ik heb nog oude polissen,ik wil die uit laten betalen,maar krijg... >>

Afkoop bij overbodigdheid
Kan deze verzekering worden afgekocht bij overbodigheid.... >>

Polissen nummers 00965420/ 00892371 begrafenis verz.
Heb destijds twee verzekeringen afgesloten bij Nv verz het noorden v... >>

Sint Willibrordus oude polis
Vond nog een oude polis nr407270 van st wilibrordus uit Utrecht Ka... >>

Afkopen oude polissen 'UTRECHT" Amev onderneming
Waar en hoe kan ik de 'groene boekjes' UTRECHT - POLISSEN afkopen?... >>

AMEV LEVENSVERZEKERING
Ik heb een levensverzekering Deze is al jaren premie vrij Polisnumme... >>
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Afkoopbaar?
Polis nr.1055.190 van nv. amsterdamsch levensverzekering genootschap. ... >>

GELD TERUG
GEACHTE MEVROUW HEER IK HEB EEN LEVENS VERZEKERING BIJ U LOPEN DIE WI... >>

Uitvaartpolis afkopen
L.S., Toen ik jong was hebben mijn ouders een uitvaartverzekering voo... >>

Niet gebruikt, geld terug
Ik ben verzekerd voor mijn uitvaart. Deze wil ik graag stop zeggen. Ka... >>

Pollisen
Ik heb nog oude polissen van thuis uit mee gekregen waar is de Utrecht... >>

Ik wil graag mijn polis afkopen
Mijn contractnummer is 00-------- J de Jong Breedeveld... >>

Afkoop premievrije uitvaartverzekering
Mijn broer R Meyer heeft 3 polissen die premievrij zijn. Hij wil deze ... >>

Sorry,even af reageren.
Hallo, Wij kregen van Ardanta een voorstel tot afkoop van 6 uitvaartv... >>

Afkoop polis
Een vraag,ik heb 22-2-2018bericht gehad,dat uitbetaling zou geschieden... >>

Ouwe polis
Ik ben nog in het bezit van een ouwe polis die ik wil afkopen maar wee... >>

Ouder/ kind polis: wie beslist over afkoop
Mijn schoonvader heeft al 30 jaar een uitvaartpolis uitstaan voor zijn... >>

Verzekering af kopen
Oude verzekering begrafenis... >>

Gevonden polissen
Bij de restant papieren is er een brief gevonden waarin staat dat er n... >>

Afkoop overlijdingsverzekering
Mijn vader heeft bij mijn geboorte in 1952 een verzekering afgesloten ... >>

Premie vrije overlijdensverzekeringen (4 stuks)
Wil ze afkopen, maar bij wie moet ik zijn.... >>

Oude begrafenis polis afkopen
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Beste heer/ mevrouw, Afgelopen december is mijn moeder overleden, z... >>

Afkoop polis op het leven van Monique CA Jacobs
Ik zou graag een formulier ontvangen om de polis, die mijn ouders ooit... >>

Afkoop VV begrafenispolis
Ben nu 71 jaar en heb mijn hele leven een begrafenispolis gehad, dacht... >>

Afkopen polis hav bank
Ik heb een oude polis nr 6029064 van de hav bank ten name van mijzelf ... >>

Afkoop levensverzekering van onze kinderen
Wij hebben levensverzekeringen voor onze kinderen afgesloten in 1983 e... >>

Oude verzekeringen afkopen
geachte heer mevrouw i ben met het opruimen oude verzekeringen gevon... >>

Oudere polis
Mijn vader heeft voor mij een polis afgesloten .waar kunnen wij deze o... >>

Afkoop
Kan ik het verzekerd bedrag af kopen. Contractnr 57304431 polisnm LVC... >>

polis premievrij maken
Geachte lezer, Ik betaal al vanaf 1984 een behoorlijke premie voor mi... >>

Afkopen uitvaartverzekering belasting
Ik heb de afkoopwaarde van mijn uitvaartverzekering opgevraagd, dit is... >>

Afkoop
het gaat over ,n oude overlijdens verzekering van mijn man ,wat daar n... >>

fkoop Utrecht polissen
Ik heb 2 oude polissen van levensverz.mij De Utrecht waarbij premie be... >>

Afkoop vitaal polis met winst deling
Geachte Heer of Mevr . graag zou ik willen weten of ik deze verkering... >>

Afkoop begrafenispolissen.
Ik heb polissen in mijn bezit op naam van MML van Oosterhout geb. 08-1... >>

Uitvaart polis.
Geachte Mijnheer/ mevrouw. Ik heb een vraag. Naar aanleiding van mijn ... >>

Afkooppolis
Geachte Heer/ Mevrouw, Mijn vraag is, kan ik deze polis met nr. 66747... >>
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Afkopen overlijdens verzekering
Wat is de premie die wordt uitbetaald bij afkoop overlijdensverzekerin... >>

Uitvaartverzekering
Mijn ouders hebben ooit een uitvaartverzekering op mijn naam afgeslote... >>

Polis einde 1993
Wil polis graag afkopen.... >>

Uitkeren levensverzekering (uitvaart)
Goedemorgen, Van huis uit 30 jaar geleden heb ik een overlijdensris... >>

Polis afkoop
BIJ deze heb ik polis nr 413318 met reçu dat de polis helemaal is afb... >>

Uitbetalen
Heb 2 polissen van een levenslange verzekering van het jaar 1961 kan i... >>

Restitutie
Ik ben bij AVVL verzekerd (nu Yarden) en heb de volledige termijnen al... >>

Afkopen oude polissen
Ik heb 3 stuks uitvaartverzekeringen op het leven afgesloten in 1940 e... >>

Afkopen
Mijn moeder Mw.G.Put,heeft oude polis nr 1718025 afgesloten 01-10-1979... >>

Polis moeder
Polis nr 7998878 Christina van Soest Agent 3750 ,is deze polis af te ... >>

Polis afkoop
Hallo ik heb nog een oude overlijdensakte van NV Hav bank die wil ik a... >>

Afkopen
Hallo ik heb een oude levens verzekering van maatschappij Utrecht of z... >>

Afkopen polis
Ik ben in bezit van een overlijdens polis die afgesloten is in 1958 ov... >>

Overlijdingsverzekering afkopen?
Kan ik een overlijdingsverzekering afkopen? We hebben al veel premie ... >>

Afkopen ?
In 1946 hebben mijn ouders voor mij een overlijdingsverzekering afgesl... >>

Afkoop polis
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Hoe kan ik mijn polis afkopen die van de rvs is... >>

Afkopen RVS verzekering
Via mijn ouders ben ik verzekerd voor overlijden bij de RVS. Helaas be... >>

Voortijdig opnemen?
Ik ben in het bezit van een 4 tal oude begrafenis polissen met een tot... >>

Mogelijke afkoop
Graag zou ik willen weten of ik mijn verzekering kan afkopen mijn pol... >>

Afkoop van leevensverzeekeringen
kopie van mijn polissen zijn al bij u in bezit. maar ik heb nog niets ... >>

Afkoop polissen
Hallo ik wil graag de polissen van mijn gezin afkopen, betreft polis ... >>

Afgekochte begrafenispolis
Mijn ouders zijn gescheiden en ik heb geen contact meer met mijn vader... >>

Wel of niet afkopen uitvaartverzekering
Ik betaal de premie voor de uitvaartverzekering bij het Nationaal Spaa... >>

Polissen afkopen
Mijn moeder heeft 2 kleine polissen en zou graag willen weten of ze di... >>

Polisvoorwaarden afkoop
Ze zeggen dat de polisvoorwaarden het niet toelaten om dit af te kopen... >>

Afkopen uitvaartpolis
Ik heb een polis van 01-02-1961 met nummer 6159483. Ik wil deze graag ... >>

Afkoop uitvaart verzekering
Ik wil 3 uitvaartpolissen afkopen LVA8680226X en LVA8680227X enLVA8680... >>

Dubbel verzekerd.
Geachte dhr mevr. Ik heb 2 uitvaartverzekeringen. Allebei bij natio... >>

Utrechtse levensverzekeringsmaatschappij polisnr. S 7409630
Kan deze polis ter waarde van fl 1500,-- te gelde worden gemaakt of mo... >>

Wil graag mijn levenverzekerings afkopen
Ik heb 2 polis van Amev levenverzekering.Ze zijn al jaren premie vrij.... >>

Afkoop
Polissen 113886 en 358926 resp.1936 en 1946. Zijn deze afkoopbaar ?... >>
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Polis Victoria waarde 400 gulden plus verz. Maats. Utrecht
Omdat de polissen de waarde hebben van 422 gulden gelijk aan. Koop ik ... >>

afkoop oude uitvaartverzekeringen
Ik heb 4 stuks uitvaartverzekeringen afgekocht in 2017 afgekocht. All... >>

Afkoop waarde uitvaartverzekering
hallo, ik heb een polis van mijn dochter voor uitvaartverzekering prem... >>

Kosten premievrij maken uitvaartverz.
De wens is om 2 uitvaartpolissen t.w.v. 5100,- premievrij te maken. Ka... >>

Afkoop levensverzekerin LNA 10134345
Ook ik wil mijn verzekering afkopen,heb deze firma twee maal een mail ... >>

Polisnummer 8036292 (7105983?) bij "Utrecht"
Geachte heer/ mevrouw, Na het vinden van bovenstaande premievrije poli... >>

Afkopen
Ik wil graag mijn begrafenisverzekering afkopen bij Reaal polisnummer... >>

Nu uitbetalen
Kan deze polis nr 1545279 verzekering bij overlijden en polis nr 1... >>

Afkopen of andere mogelijkheden?
Ik heb een oude polis, nr. 3772020. Kan ik die afkopen of zijn er and... >>

Afkoop oude polissen
Ik heb nog twee oude polissen destijds door mijn moeder afgesloten die... >>

Afkopen premievrije polis
Heren, Is het misschien mogelijk om de verz. onder polisnummer: XGZ 1... >>

Afkoop verzekering Utrecht
Ik heb een polis nr is6703693 wil deze afkopen nog een polisnr213592 U... >>

Afkoop oude uitvaartverzekeringen
Betreft: polisnr. 695550 fl. 200,00 en polisnr. 1090988 fl. 300,00. ... >>

Afkopen
Ik heb een uitvaart verzekering bij de Utrecht van 6000 gulden kan ik ... >>

Afkoop uitbetaling verzekering bij overlijden
Ik wil polisnummer 2291929 afkopen en laten uitbetalen.... >>

Victoria Vesta oude polissen
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Hallo Ik heb nog wat oude polissen gevonden van victoria- vesta - ka... >>

Afkoop polis
Ik heb een polis op mijn naam hoe kan ik deze afkopen en wat is de afk... >>

Levensverzekering van Concordia
Ik heb een polis gevonden van een levensverzekering van Concordia. Po... >>

Uitbetaling Begrafenispolis
Ik heb een begrafenispolis van Maatschappij Utrecht voor een bedrag va... >>

Nog geen geld gezien bij afkopen
Begin januari hebben wij gebeld om onze polis af te kopen nog steeds ... >>

De Noordhollandsche 1891 Alkmar
Wilt u mij melden wat het huidige afkoopbedrag is?... >>

POLIS RECHTEN
IK HEB 2 POLISSEN DIE BEIDEN AFGEKOCHT ZIJN OP MEI 1963 MET ELK EEN ... >>

HAV afkoop overlijdenspolissen
Ik vond oude HAV bank polissen die premievrij zijn op mijn meisjesnaam... >>

Polissen afkopen Vesta
Waar kan ik terecht voor afkoop van levensverzekering polissen van Vic... >>

Afkoop in euro's
Wordt het bedrag van de polis gewijzigd in euro,s en wat wordt het bed... >>

Afkoop verzekering Utrechtse.
Ik heb van mijm ouders een polis van de Utrechtse verzekering van over... >>

Voortijdige uitbetaling levensverzekering
Is het mogelijk dat mijn polis levensverzekeing nr 1080 uitbetaald wo... >>

Oude polis
Goedenavond, Ik heb een oude polis gekregen van mijn moeder. Polis... >>

Bron: www.uitvaart.nl/ verzekeringen/ overige- financiering/ afkoop

