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Om u goed te kunnen adviseren over uw beleggingsverzekering(en) en ervoor te zorgen dat dit advies aansluit 
bij uw persoonlijke situatie en wensen is het van het grootste belang dat u dit klantprofiel volledig en correct 
invult. Alleen dan zijn wij in staat u goed te adviseren. 
 
 
PERSOONLIJKE GEGEVENS VAN DE KLANT EN ZIJN/HAAR PARTNER 
 
relatienummer : ____________________ 

naam klant : _______________________________________________________________________________ 

BSN : ____________________ 

e-mailadres : _______________________________________________________________________________ 

rookt u? : O ja O nee, ik heb ten minste de afgelopen 2 jaar niet gerookt 

huidig inkomen klant  : €  __________________ 

burgerlijke staat : O gehuwd/samenwonend O weduwe/weduwnaar O gescheiden O alleenwonend  

naam partner : _______________________________________________________________________________ 

rookt uw partner? : O ja O nee, hij/zij heeft ten minste de afgelopen 2 jaar niet gerookt 

huidig inkomen partner  : €  __________________ 

kinderen : O ja O nee inwonend / studerend: O ja O nee 

 
 
DOELSTELLING(EN) VAN DE KLANT 
 
eerste doelstelling 

polisnummer(s)  : _____________________________________________________ 

naam verzekeraar(s) : _____________________________________________________ 

 
met welk doel heeft u de beleggingsverzekering(en) afgesloten? (slechts 1 optie mogelijk)   

O opbouw vermogen ten behoeve van aflossing hypotheek 
O opbouw vermogen ten behoeve van aanvulling pensioen 
O opbouw vermogen ten behoeve van kinderen (bijvoorbeeld studie) 
O opbouw vermogen om vrij te besteden 
O anders, namelijk ______________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 

 
wat is uw huidige doel met betrekking tot deze beleggingsverzekering(en)? (slechts 1 optie mogelijk)   

O opbouw vermogen ten behoeve van aflossing hypotheek 
O opbouw vermogen ten behoeve van aanvulling pensioen 
O opbouw vermogen ten behoeve van kinderen (bijvoorbeeld studie) 
O opbouw vermogen om vrij te besteden 
O niet van toepassing 
O anders, namelijk ______________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 
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tweede doelstelling 

polisnummer(s)  : _____________________________________________________ 

naam verzekeraar(s) : _____________________________________________________ 

met welk doel heeft u de beleggingsverzekering(en) afgesloten? (slechts 1 optie mogelijk)   
O opbouw vermogen ten behoeve van aflossing hypotheek 
O opbouw vermogen ten behoeve van aanvulling pensioen 
O opbouw vermogen ten behoeve van kinderen (bijvoorbeeld studie) 
O opbouw vermogen om vrij te besteden 
O anders, namelijk ______________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 

 
 
wat is uw huidige doel met betrekking tot deze beleggingsverzekering(en)? (slechts 1 optie mogelijk)   

O opbouw vermogen ten behoeve van aflossing hypotheek 
O opbouw vermogen ten behoeve van aanvulling pensioen 
O opbouw vermogen ten behoeve van kinderen (bijvoorbeeld studie) 
O opbouw vermogen om vrij te besteden 
O niet van toepassing 
O anders, namelijk ______________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 

 
 
 
FINANCIËLE ERVARING EN KENNIS VAN DE KLANT 
 
met welke vormen van vermogensopbouw heeft u ervaring? (meerdere opties mogelijk) 

O geen 
O sparen via een spaarrekening of een levensverzekering zonder beleggingselement 
O beleggen via een beleggingsverzekering  
O beleggen via beleggingsfondsen 
O zelf handelen in effecten (zoals aandelen, opties of obligaties) 
O individueel vermogensbeheer 

 
 
wat weet u van financiële producten voor vermogensopbouw? 

O daar weet ik niets van 
O daar weet ik weinig van 
O daar weet ik genoeg van  
O daar weet ik heel veel van 

 
 
wat wilt u weten als u een financieel product aanschaft? 

O ik wil altijd het naadje van de kous weten en verricht zelf veel vooronderzoek 
O ik wil globaal begrijpen wat het voor mij betekent, maar verdiep me niet in details 
O ik wil me niet in de materie te verdiepen en vertrouw hierbij op anderen 

 
 
in welke mate volgt u wat er op de financiële markten gebeurt? denk hierbij aan beursstanden, rentestanden en wetgeving 

O nooit 
O soms, d.w.z. ten minste 1 keer per maand 
O vaak, d.w.z. ten minste 1 keer per week 
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in welke mate bent u bekend met de inkomensvoorziening als u of uw partner met pensioen gaat? 
O niet 
O redelijk 
O goed  

 
 
in welke mate bent u bekend met de inkomensvoorziening als u of uw partner overlijdt? 

O niet 
O redelijk 
O goed  

 
 
bent u voldoende bekend met financiële begrippen als levensverzekering, lijfrenteverzekering, lijfrenterekening, 
pensioenregeling, AOW, overlijdensrisicoverzekering, Anw, Box 1 en Box 3? 

O daar weet ik niets van 
O daar weet ik weinig van 
O daar weet ik genoeg van  
O daar weet ik heel veel van 

 
 
 
RISICOBEREIDHEID VAN DE KLANT 
 
in welke mate is uw huidige inkomen toereikend voor uw levensonderhoud? 

O het inkomen is ruim voldoende; we sparen flink 
O het inkomen is voldoende; we houden nog wat over om te sparen 
O het inkomen is redelijk; we sparen niet  
O het inkomen is onvoldoende 

 
 
hoe belangrijk is het behalen van de doelstelling voor u? 

O heel belangrijk; ik heb geen andere voorzieningen getroffen 
O minder belangrijk; ik heb of krijg de beschikking over andere financiële reserves 
O niet belangrijk; ik beschik over voldoende financiële reserves  

 
 
kunt u leven met financiële risico’s? 

O ik accepteer onzekerheid en kan goed leven met financiële risico’s 
O ik waag wel eens een gokje, maar vermijd grote risico’s 
O ik zoek altijd zoveel mogelijk zekerheid 

 
 
beschikt u over financiële reserves, zoals vrij opneembaar spaargeld? 
 O nee 
 O ja, te weten €  ______________ 

 
 
zijn u en/of uw partner bereid (een deel van) de vrij opneembare reserves op te nemen om de daling in het inkomen bij 
overlijden, arbeidsongeschiktheid of werkloosheid op te vangen? 

O ja 
O nee 

 
 
zijn u en/of uw partner bereid het uitgavenpatroon te verlagen in geval van financiële tegenvallers? 

O ja 
O beperkt 
O nee 
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AANVULLENDE VRAAG IN GEVAL VAN VERMOGENSOPBOUW 
TEN BEHOEVE VAN DE AFLOSSING VAN EEN HYPOTHEEK 
 
is er sprake van vermogensopbouw ten behoeve van de aflossing van een hypotheek? 

O ja; dan ook de volgende vraag beantwoorden en de gevraagde bijlage bijvoegen 
O nee; dan doorgaan naar opmerkingen/toelichting en het klantprofiel ondertekenen 

 
 
willen u en/of uw partner in het woonhuis blijven wonen in geval van … 

1. overlijden van u of uw partner?   O ja O nee 
2. arbeidsongeschiktheid van u of uw partner?  O ja O nee 
3. werkloosheid van u of uw partner?   O ja O nee 

 
 

Om een gedegen hersteladvies te kunnen uitbrengen is het van belang dat wij beschikken over een recente 
pensioenopgave. Deze kunt u met behulp van uw DigiD inzien op en printen vanaf de website 
www.mijnpensioenoverzicht.nl.  

 
 

OPMERKINGEN / TOELICHTING 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 
 
opgemaakt d.d.  : ___________________________   door:  ________________________________________________ 
 

 

Ik weet dat van mij als klant wordt verwacht dat ik: 

 volledige en juiste informatie aanlever 

 actief vragen stel als zaken mij niet duidelijk zijn 

 alle nog uit te reiken stukken doorneem en indien nodig actief van commentaar voorzie. 
 
 
 
handtekening klant voor akkoord  :   _________________________________  voor in totaal 4 pagina’s 

 

http://www.mijnpensioenoverzicht.nl/

