Overdrachtsformulier lijfrentekapitaal
Dit formulier kunt u gebruiken om een bij
een andere bank- of verzekeraar opgebouwd
lijfrentekapitaal over te laten boeken naar uw
ASR lijfrente spaarrekening, extra pensioen
beleggen of a.s.r. extra pensioen uitkering.
ASR Bank N.V.
Postbus 2072
3500 HB Utrecht

Waar stuurt u het formulier naar toe?
Stuur het volledig ingevulde formulier én een
kopie van een geldig ID-bewijs naar de bank- of
verzekeraar waar uw huidige lijfrenterekening
of - verzekering loopt.

Loopt uw verzekering bij ASR Levensverzekering
N.V.? Dan kunt u het ingevulde formulier per
e-mail verzenden naar
levensverzekeringen@asr.nl
Hebt u nog vragen?
Neem dan contact op met onze Contact Center
Bancair op telefoonnummer (030) 278 278 2.
Wij zijn bereikbaar op werkdagen van
8.00 – 17.30 uur.

Overdragende bank of verzekeringsmaatschappij
Welke bank of verzekeraar moet uw
lijfrentekapitaal naar a.s.r. bank
overboeken?
Uw polis- /rekeningnummer van
bovengenoemde partij
Naam verzekeringnemer/
rekeninghouder
Geboortedatum
Adres
Postcode en woonplaats
Ik verzoek
Kruis aan wat van
toepassing is.
Vul het door ons te
storten bedrag in

* om de gehele overdrachtswaarde over te boeken naar a.s.r. bank.
* om een overdrachtswaarde ter grootte van €

over te boeken naar a.s.r. bank.

* graag aankruisen wat van toepassing is
Overdracht aan
Ontvangende bank
Adres
Postcode/plaats
Contact
Telefoon
e-mail

ASR Bank N.V.
Postbus 2072
3500 HB Utrecht
afdeling sparen & beleggen
(030) 278 278 2
asrbank@asr.nl

Wilt u de overdrachtswaarde overmaken op rekeningnummer NL28ABNA0414517431 ten name van ASR Bank N.V.
onder vermelding van het onderstaande deelnemernummer van de a.s.r. lijfrenterekening of extra pensioen
uitkering óf de naam en geboortedatum van de rekeninghouder.
Wat is het deelnemernummer van uw
ASR lijfrente spaarrekening, extra
pensioen beleggen of a.s.r. extra pensioen uitkering?
Informatie voor de bank/verzekeringsmaatschappij
ASR Bank N.V. is deelnemer aan het protocol stroomlijning kapitaalsoverdrachten. Wij verzoeken u het ingevulde
en ondertekende PSK-formulier te versturen aan ASR Bank N.V., t.a.v. afdeling sparen & beleggen of te mailen naar
asrbank@asr.nl
Naam en ondertekening
Datum

Plaats

Handtekening

Volledige naam ondertekenaar
53662 A (11-16)

Vul ook uw naam in

ASR Bank N.V. beschikt over een vergunning van de Nederlandsche Bank en is als financiële dienstverlener
opgenomen in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder nummer 12000044. ASR Bank N.V. treedt
op als aanbieder van spaarproducten en verleent beleggingsdiensten zonder daarbij als adviseur op te treden.

