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□= aankruisen wat van toepassing is 

     

             Banko di Seguro Sosial 
Pater Euwensweg 9, Curaçao 

Email: pensioenen@svbcur.org of  Website: www.svbcur.org 

Tel: (5999)434-4402, Fax: (5999)434-4502  

    

Aanvraag eenmalige uitkering in verband met overlijden 

Met dit formulier vraagt u een eenmalige uitkering krachtens de Landsverordening Algemene 

Ouderdomsverzekering (AOV) aan in verband met  het overlijden van de gepensioneerde. Vul het 

formulier met blokletters en volledig in.  

Gegevens aanvrager Voeg een kopie bij van een geldig legitimatiebewijs ( paspoort, sedula, rijbewijs) 

1. Achternaam  
 

 
Voornamen ( eerste voluit) 

 2. Straat en huisnummer 
 

 
Postcode en woonland 

 3. Telefoonnummer                                           

 
E-mailadres 

 
Gegevens overledene Deze gegevens altijd invullen. Stuur een kopie van de overlijdensakte mee 

4. Achternaam  
 

 
Voornamen ( eerste voluit)   

5. A.O.V.- nummer                                            |       |       |       |       |     ( Het registratienummer van de overledene bij de SVB) 

  
      Dag       Maand            Jaar               

6. Datum van overlijden |              |                |                 | 

  Plaats van overlijden  
 

Algemene gegevens  Voeg een kopie bij van de eindfactuur  

7. 
In welke relatie stond de aanvrager tot 
de overledene? 

 

8. 
Was de overledene verzekerd tegen 
begrafeniskosten?  Nee. Ga naar 10. Ja .  Ga naar 9.

  
                                               stuur een kopie van de verzekeringspolis mee. 

9. Tot welk bedrag ?       Naf.                                                        Ga naar 12. 

10. Heeft u de begrafeniskosten betaald?  Nee.  Ga naar 11. Ja . Ga naar 12.

  

                                       stuur een kopie van het betalingsbewijs  

                                                 en einddeclaratie mee. 

11. 
Wie heeft de begrafeniskosten dan 
betaald? Naam          : 

  
                                    Jaar           Maand            Dag           Volg-# 

  
 ID-#             :     |                 |                  |               |                | 

  
 

Telefoon     : 

Niet geïnde ouderdomspensioen Deze vraag alleen invullen indien u in aanmerking wilt komen voor het niet 

overledene. geïnde AOV-pensioen van de overledene gepensioneerde. Uitsluitend  

  
de erfgenamen van de overleden gepensioneerde komen in aanmerking  

    
hiervoor. Stuur een verklaring van erfrecht mee of laat een notaris een 
bankrekeningnummer openen welk ten name staat van de erfgenamen 

12. 
Over welke periode is het AOV-
pensioen niet geïnd? Van periode                :             

  
Tot en met periode     : 

 

Datum indiening: AO-#: 

 

In te vullen door de SVB 

mailto:pensioenen@svbcur.org
http://www.svbcur.org/


  Aanvraagformulier smartegeld 
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Betaling Voeg een kopie bij van een recent bankafschrift.  

13. 
Ik wens dat het smartegeld wordt 
uitbetaald: 

 

      

 
- Per bank: 

 

 
Rekeningnummer I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I      I     

 
Op naam van 

 

 
Naam van de bank 

 

  

Deze gegevens alleen invullen indien u het smartegeld op een buitenlands 
bankrekeningnummer wil ontvangen. 

 
Bankcode ( IBAN) 

 

 
Transit number/BIC Swift Code   

 
Adres van de bank 

 

 
Postcode en vestigingsplaats   

 
Land van de bank   

  
Staan de BIC Swift Code en IBAN niet op uw bankafschrift, dan kunt u  

  
een bewijs opvragen bij uw bank. Stuur dit mee met dit formulier. 

   

 
- Anders namelijk: 

 

   

  
 Aan een gemachtigde: stuur een machtigingsbrief en een kopie  

  
 

                                                  van een geldige identiteitskaart van u en  

  
                                                  van de gemachtigde mee. 

  
Naam          : 

  
                                    Dag       Maand            Jaar           Volg-# 

  
 ID-#             :     |             |                  |                 |                  | 

    Telefoon     : 

 

Ondertekening 
 

  

Ik verklaar dat: 
  - Alle vragen van dit formulier juist, volledig en naar waarheid zijn ingevuld: 

   

   
      Dag              Maand                     Jaar 

Datum 
 

|                 |                      |                        | 

    Plaats 
 

  

Handtekening van de aanvrager    
 

   
  LET OP 
Vul dit formulier zorgvuldig in en stuur het binnen 6 maanden nadat de gepensioneerde is overlijden naar de 
Sociale Verzekeringsbank Curaçao. Wij nemen de aanvraag alleen in behandeling als het formulier volledig 
is ingevuld en is voorzien van een handtekening en kopieën gevraagde documenten. Tevens wijzen wij u erop dat 
onjuiste of onvolledige invulling van het formulier kan leiden tot vertraging in de afhandeling. 

  
 

  

Hebt u hulp nodig bij het invullen van het formulier, bel dan met de SVB (434-4402) of stuur een email 

(pensioenen@svbcur.org). Voor meer informatie kunt u ook terecht op onze website: www.svbcur.org 

 


