
Bewindvoering of curatele stelling
Aanvraagformulier OHRA Schadeverzekering

Bent u door de rechter als bewindvoerder of curator benoemd voor een klant van OHRA? Dan kunt u met dit 
formulier, voor alle schadeverzekeringen die op onderstaand relatienummer staan, de bewindvoering of onder 
curatele stelling regelen bij ons. OHRA kan alleen de bewindvoering of onder curatele stelling regelen als er sprake 
is van een door de rechter benoemde curator of bewindvoerder. Dit formulier kunt u niet gebruiken voor de 
OHRA Zorgverzekering. Wilt u de bewindvoering of onder curatele stelling regelen voor een klant met een OHRA 
Zorgverzekering? Belt u dan 026 205 21 65.

1. Gegevens bewindvoerder of curator (betreffend hokje aankruisen)

Treedt u op als bewindvoerder of curator?

Bent u bewindvoerder of curator van beroep?

Naam kantoor:

KvK nummer:  

Is in de beschikking van de rechtbank een kantoor benoemd? Dan vragen wij nog 
aanvullende informatie bij u op.

Voorletter(s) en achternaam

Straatnaam en huisnummer

Postcode en woonplaats

Gaat u akkoord dat alle post naar u wordt gestuurd?

Geboortedatum (dd-mm-jjjj)

Telefoonnummer en e-mailadres Telefoon: E-mail:

2. Gegevens onder bewind of curatele gestelde
OHRA kan alleen de bewindvoering of onder curatele stelling regelen als er sprake is van een door de rechter 
benoemde curator of bewindvoerder.

Relatienummer

Voorletter(s) en achternaam

Straatnaam en huisnummer

Postcode en woonplaats

Geboortedatum (dd-mm-jjjj)

Telefoonnummer en e-mailadres Telefoon: E-mail:

3. Betalingsgegevens
Wij maken voor het automatisch incasseren van de premie en voor premierestituties en schadeuitkeringen gebruik 
van het rekeningnummer dat is opgegeven bij aanvraag van de verzekering. Moet dit rekeningnummer gewijzigd 
worden? Dan kunt u dat hieronder aangeven.

Het te gebruiken rekeningnummer (IBAN)

4. Opsturen
Om het bewind of de onder curatele stelling te regelen bij OHRA, hebben wij de volgende documenten van u nodig:
1. Dit volledig ingevulde formulier.
2. Kopie van de beschikking van de rechter waarin het bewind of de curatele stelling wordt vastgelegd.

Wij verzoeken u deze documenten per e-mail te sturen aan ohrabewindvoering@ohra.nl.

Als wij uw aanvraag hebben verwerkt, ontvangt u een bevestiging van de verwerking van het bewind of de onder 
curatele stelling voor ieder product. Waar van toepassing vermelden wij het actuele saldo van het product.
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