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Persoonlike inligtingsvorm
Polis-/Kontraknommer 

01 / 01

Belangrik
1. Ons benodig die inligting hieronder om seker te maak dat die persoonlike inligting wat ons van u onderhou ten opsigte van die polis(se) of

kontrak(te) wat u by Momentum Metropolitan Lewens Beperk (Momentum) het, akkuraat is. U word in kennis gestel van u reg tot toegang tot die
persoonlike inligting wat in Momentum Metropolitan Beherend Beperk se besit is, en om regstelling daarvan te versoek op ’n wyse en formaat deur
die wet voorgeskryf.

2. Heg asseblief ’n duidelike afskrif aan van u identiteitsdokument (RSA identiteitsdokument, beide kante van die slim ID-kaart, bestuurslisensie of
paspoort).

3. Ons mag vir bykomende inligting en dokumente vra as ons meer besonderhede nodig het.

1:  Persoonlike besonderhede 
Van

Titel Noemnaam

Volle name (Soos aangedui op RSA 
identiteitsdokument/paspoort/bestuurslisensie)

Identiteits-/paspoortnommer Geboortedatum D D M M J J J J

Uitreikingsdatum van paspoort D D M M J J J J Vervaldatum van paspoort D D M M J J J J

Land van uitreiking

Fisieke adres

Stad/Dorp Poskode

Verskaf asseblief u posadres as dit van die fisieke adres hierbo verskil.

Posadres

Stad/Dorp Poskode

Selfoonnommer +27(0) Ander +27(0)

E-posadres

Taalvoorkeur Engels Afrikaans Geslag Manlik Vroulik

Suid-Afrikaanse Inkomstediens (SAID) inkomstebelastingverwysingsnommer

Indien u nie ’n belastingnommer het nie, verskaf die rede

2:  Verklaring deur die kliënt 
1. Die inligting wat ek voorsien is waar en korrek. Ek het seker gemaak dat al die besonderhede op hierdie vorm ingevul is. Ek sal Momentum

nie verantwoordelik hou vir enige verlies of skade indien iemand die vorm verander nadat ek dit onderteken het nie.
2. Ek is bewus dat die Wet op Finansiële Intelligensiesentrum (Fica) van toepassing is en ek sal die vereistes nakom.

3. Ek stem in dat julle my persoonlike inligting met Momentum Metropolitan Beherend Beperk, sy filiale en gekontrakteerde diensverskaffers mag deel
om my belegging behoorlik te administreer, en vir inligting oor finansiële welstand.

4. Ek sal julle laat weet van enige veranderinge in die besonderhede wat ek verskaf het.

Onderteken te

Handtekening van kliënt Datum  D D M M J J J J

Momentum Metropolitan Lewens Beperk
Momentum is deel van Momentum Metropolitan Lewens Beperk, ’n gemagtigde verskaffer van finansiële dienste en ’n geregistreerde kredietverskaffer.  Reg. nr. 1904/002186/06
Verwys na die maatskappye se webtuistes vir besonderhede oor die direkteurs en maatskappysekretaris  momentum.co.za   momentummetropolitan.co.za
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