
4. Mijn ldacht is gerieht tegen

lndien bliikt dat de interne klachtprocedure bii de financieel dienswerlener(s) niet is afgerond, kan KiÍid uw klacht nog niet in

behandeling nemen. KiÍid kan uw klachtformulier met biilagen doorsturen naar de Íinancieel dienstverlener(s) waarover u klaagc

Wii zullen de Íinancieel dienswerlener(s) verzoeken olr u een reactie te geven.Als u er vervolgens samen met uw financieel

dienswerlener(s) niet uitkomt, kunt u de klacht opnieuw aan Kifid voorleggen.

I tt g, er niet mee akkoord dat KiÍid de klacht doorstuurt naar de financieel dienswerlener(s), wanneer bliikt dat de interne

klachtprocedure nog niet is afgerond

Naam fi nanciële dienswerlener

Straat en huisnummer

Postcode en plaats

Telefoon

Hebt u een reactie op uw klacht onwangen?
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Hebt u deze klacht al voorgelegd aan de financiële dienswerlenerl
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Hebt u deze klacht al voorgelegd aan een rechter ofandere geschil beslechtende insandel
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lndien uw klacht is gericht tegen twee Íinanciële dienswerleners

Naam fi nanciële dienstverlener

Straat en huisnummer

Postcode en plaats

Telefoon

Hebt u deze klacht al voorgelegd aan de financiële dienswerlener?

I n""

Hebt u een reactie op uw klacht onwangen?

_ nee

Hebt u deze klacht al voorgelegd aan een rechter of andere geschilbeslechtende instantiel

_ia
_ nee

_ voor mijn beroep of bedrijf

_ beide

Hebt u het Íinanciële product afgenomen voor uzelí oí handelde u voor uw beroep of bedriiÍ?
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5. lnfcrmatie over het flnaneiële product

Miin klacht gaat over een:

Betaal-, spaarrekening of beaaldienst (Bankproduct)

Consumptief krediet (Bankproduct)

Hypotheek of woningkrediet

Schadeverzekering

Levensverzekering

Belegging

(polis n u m m e r, sch od en u mm e r, rekeni n gnu m m e r, le ni n gnu m m e r)

6" Cmschrijving van de l<laeht

Omschrijf hier zo bondig mogeliik waarom u het niet eens bent met het definitieve standpunt van de financiële dienswerlener over

uw klacht Hebt u meer ruimte nodig? Stuur dan een getypte biilage mee.
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Zo ja, hoe troot is het schadebedrag? I-----_l
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Wat is uw voorstel om de klacht op te lossen?
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8. Mogelijke oplossing

9, Privacy

lk heb kennisgenomen n de privacyverklaring van Kifid (te vinden op www.kifid.nl). lk stem ermee in dat de informatie die ik aan

Kifid verstrek kan worden gedeeld met:

. de financiële dienswerlener(s) tegen wie de klacht is gericht;

r externe adviseurs van Kifid;

. de toezichthouders: de Autoriteit Financiële Marken, de Europese Centrale Bank en De Nederlandsche Bank'

lk wil niet dat Kifid miin klacht doorzendt naar (één van) de toezichthouders.

Kifid beryaarr uw klachtdossier na afronding van de procedure niet langer dan nodig met inachmeming van de wetteliike beuaartermiinen.

lk ben bereid medewerking te verlenen aan her klanttevredenheidsonderzoek dat Kifid laat uiwoeren door een extern bureau.

l0.Verklaring
Door onderrekening van dit íormulier verzoek ik Kifid miin klach&íLehandeling te nemen.

Het klachtíormulier heb ik naar waarheid ingevuld.

lk aanvaard de uitspraak van Kifid over miin klacht als:

( uino"na

fl niet bindend

Klik hier: voor meer inÍormatie.

lk begriip en ga akkoord dat het'Reglement Geschillencommissie Financiële Dienswerlening, bemiddeling en (bindend) advies'

per I april 201 7' te vinden op wwwkifid.nl op deze procedure ran toepassing is.
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Datum ftil -f-6-E_l -WW

Handtekening(en) Handtekeni ng verteténwoorditer
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_ alle correspondentie over uw klacft g\
offerte I

_ overeenkomst

_ voorvraarden

:) _ overige relevante documenten

i,
J Beleggtng

i - 
alle correspondentie over uw klacht

Í _ overeenkomst

i _ voorwaarden

j _ beteggingsprofiel

. _ overige relevante documenten7-
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: r^ lï 12. lnzenden l{acht
r
ï u kunt het volledig ingevurde krachtformurier met bíjragen vezenden aan:
!._j

'' KiÍid
- Consumentenloket

i Postbus 93257

I ZSOSAG Den Haag
ti
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...mes te zenden documenten

_ alle correspondentie over uw klacht

_ offerte

_ overeenkomst

*- voorwaarden

hypotheekakte

_ overige relevante documenten

Levensverzekering

_ alle correspondentie over uw klacht

_ offerte

_ polisblad

_ voorwaarden

_ overige relevante documenten

Ver.zend heC klachCformuller met btllagen
ultslultend op de volgende w[ze:
l. in enkelvoud

2. opA4-formaat

3. eenÍjdig gekopieerd

4. zonder nieties, paperclips, plakband, lijm,

perforatles en níet ingebonden of in boekvorm

5. medische stukken in aparte gesloten envelop,

ter attentie van de medisch adviseur van Kifid

I I . Bijlagen

Om uw klacht in behandeling te kunnen nemen, heeft Kifid de volgende documenten nodig.
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Toegezonden documenten kunnen door Kifid niet worden ,."a*,Or,E# b''-'ck atoc-i-5\'vt .Q--"'-- ö-écrls u,c- r,o|[o,*.ïtq,
schadever.zekering Hypotheek Con{ ats:gv 2n .

_ alle correspondentie over uw klacht

_ polisblad

_ voorwaarden

_ schade-aangifteíormulíer

_ expertiserapport

_ overige relevante documenten

Bankproduct


