U verandert de rechtsvorm van uw bedrijf

a.s.r.
Postbus 2072
3500 HB Utrecht

1
1.1

Waarom dit formulier?
U hebt de rechtsvorm van uw bedrijf aangepast.
Deze aanpassing kan fiscale en juridische
gevolgen hebben voor uw pensioenverzekering.
Daarom is het van belang dat de juiste rechtsvorm
van uw bedrijf in onze administratie staat.

Waar kunt u dit formulier heen sturen?
Stuurt u het volledig ingevulde en ondertekende
formulier samen met de gevraagde bijlagen naar
PFO@asr.nl
Hebt u vragen?
Neemt u dan contact op met uw
pensioenadviseur, stuur een e-mail naar
PFO@asr.nl of bel ons op 030 2574266 (optie 1).

Uw ondernemingsgegevens
Voor welk bedrijf wilt u een
wijziging doorgeven?

Naam bedrijf

		a.s.r. pensioenen
contractnummer(s)

2

Uw wijzigingsgegevens

2.1

Wat wordt de nieuwe
rechtsvorm van uw bedrijf?

Nieuwe rechtsvorm in het handelsregister

		
Wijzigingsdatum
in het
handelsregister
3. Uiteindelijke belanghebbende(n) (UBO) verklaring
 Volgens de Sanctiewet 1977 en andere sanctieregelingen mogen wij in Nederland geen handel drijven met personen, organisaties of landen
die zich schuldig maken aan witwassen of financiering van terrorisme. Wij willen daarom weten welke uiteindelijke belanghebbenden kunnen
beschikken over het geld in uw organisatie. Meer informatie vindt u op www.asr.nl/sanctiewet. Hier leest u ook wat wij onder een belanghebbende verstaan. Zijn er financiële sancties opgelegd op een uiteindelijk belanghebbende? Dan mogen wij geen verzekering sluiten. Als dat wel
al gebeurd is, beëindigen wij de overeenkomst als het contract afloopt.
U verklaart dat:

Tabel 1.

 uw organisatie natuurlijke personen heeft die uiteindelijk belanghebbenden zijn met een belang
van 25% of meer. Vul tabel 1 in.
 uw organisatie een VVE of andere vereniging, stichting of kerkgenootschap is en dat u geen
uiteindelijk belanghebbende(n) hebt met een belang van 25% of meer. Vul tabel 1 in.
 uw organisatie geen VVE of andere vereniging, stichting of kerkgenootschap is en dat u geen
uiteindelijk belanghebbende(n) hebt met een belang van 25% of meer. Vul tabel 2 in.
 u een eenmanszaak hebt. Ga naar ondertekening.

Gegevens van alle uiteindelijk belanghebbenden met een belang van 25% of meer of de gegevens van de bestuurder als er sprake is
van een VVE, vereniging, stichting of kerkgenootschap.

Achternaam en voorletters

Volledige geboortedatum

Direct belang (%)

Indirect belang (%)

	Tabel 2:  Gegevens van het hoger leidinggevend personeel: minimaal de Chief Executive Officer (CEO) en Chief Financial Officer (CFO). Is een
andere vennootschap bestuurder, vult u dan de natuurlijke persoon in die bestuurder is van die andere vennootschap en zo verder.
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Achternaam en voorletters		

Volledige geboortedatum

Als uw organisatie een rechtspersoon is
Volledige naam van uw organisatie
Rechtsvorm
Plaats van vestiging
Als uw organisatie een personenvennootschap is
Wat zijn de namen van de maten/
(beherende) vennoten?

1
2
3
4
Handelend als maten/ (beherende) vennoten van hun personenvennootschap genaamd:

Rechtsvorm
Plaats van vestiging

4. Aanvullende informatie nodig voor deze wijziging
Stuurt u de volgende zaken
mee met dit formulier.

Wij ontvangen graag van u de volgende gegevens:
• een kopie van het uittreksel van de Kamer van Koophandel (KVK) niet ouder dan 6 maanden
- met de wijzigingsdatum en
- waaruit blijkt welke natuurlijke perso(o)n(en) tekenbevoegd is/zijn. Indien als tekeningsbevoegd
een holding of beheer-BV staat vermeld, dan ook daarvan een kopie uittreksel KvK aanleveren;
• een kopie van het legitimatiebewijs, met afgeschermde foto en BSN, van de ondertekenaar
(tekeningsbevoegde).

Acceptatie
	Als wij de gevraagde gegevens ontvangen, beoordelen wij deze. Een onderzoek naar de uiteindelijk
belanghebbenden binnen uw onderneming is daar onderdeel van. Het wijzigen van de rechtsvorm
voor deze pensioenverzekering hangt af van onze beoordeling. Na onze acceptatie ontvangt u van ons
de aangepaste juridische documenten ter ondertekening. Na ontvangst van de getekende juridische
documenten wijzigen wij de rechtsvorm in onze administratie.
Voor deze wijziging brengen wij € 500 in rekening. Deze kosten verrekenen wij via uw rekening courant.
5. Ondertekening
Als u dit formulier ondertekent,
bevestigt u dat:

Datum
Plaats
Naam
Functie
E-mailadres
Handtekening

• u de uiteindelijk belanghebbende(n) van uw organisatie (als deze er zijn) informeert dat u
gegevens van hen aan ons hebt doorgegeven, dat wij die gegevens in onze systemen opnemen en
die gegevens gebruiken om de uiteindelijk belanghebbenden te identificeren, te verifiëren of op
een andere wijze te (laten) toetsen;
• u akkoord gaat met de kosten voor deze wijziging.

