Uitbetalingsopdracht waardeoverdracht lijfrente

a.s.r.
Postbus 2072
3500 HB Utrecht

Waarvoor is dit formulier?
Op dit formulier geeft u aan wat u wilt doen met
uw lijfrentekapitaal.
Welke stukken stuurt u mee met dit formulier?
Voor het overdragen van uw lijfrente hebben wij
de volgende stukken van u nodig:
- Het compleet ingevulde uitbetalingsformulier;
- De originele polis of getekende verklaring
aansprakelijkheid schade (Zie het
uitbetalingsformulier);
- Een kopie van een geldig legitimatiebewijs.

Waar stuurt u het formulier naar toe?
Waar stuurt u het formulier naar toe?
U mailt dit formulier ingevuld en ondertekend
terug naar klantteamleven@asr.nl onder
vermelding van uw polisnummer.
Of u stuurt dit formulier per post naar: a.s.r.
afdeling Klantteam Leven
Postbus 2072
3500 HB Utrecht
Hebt u vragen?
Neem dan contact op met ons Contact Center
op telefoonnummer (030) 278 10 00. Wij zijn
bereikbaar op werkdagen van 8.00 - 17.30 uur.

Waardeoverdracht
Verzoek waardeoverdracht polisnummer
Naam begunstigde
Adres
Postcode / Woonplaats
Geboortedatum
BSN nummer
Telefoonnummer
E-mailadres
Ik wil mijn lijfrentekapitaal over laten
maken naar

Een levensverzekering bij een andere verzekeraar, namelijk:

Let op! Als u een oud regime
lijfrentekapitaal over wilt dragen naar een
bank; gaat u door ondertekenen van dit
formulier akkoord met het verval oud regime.

Een bankproduct bij een andere bank, namelijk:

		
		
		
		
		
		
		
		
		

IBAN

Let op!
Vul bij ‘IBAN’ het tussenrekeningnummer van de ontvangende verzekeringsmaatschappij of bank in. Vul niet uw
eigen rekeningnummer bij deze maatschappij of bank in. Vul daaronder in onder welke omschrijving of kenmerk a.s.r.
het kapitaal dient over te maken. U kunt deze gegevens opvragen bij de ontvangende maatschappij of bank. Het is
ook mogelijk om voor de overdracht een formulier van de betreffende maatschappij of bank te gebruiken. Hierop 		
staan de gegevens en het tussenrekeningnummer vaak al ingevuld. Op dit formulier dient de begunstigde wel te 		
tekenen voor de waarde-overdracht.

N

L

Omschrijving of kenmerk
Handtekening begunstigde(n)

Datum
Plaats
Afstandsverklaring polis
Als u ASR Levensverzekeringen N.V. verzoekt uit te betalen zonder dat de oorspronkelijke polis of het laatste
wijzigingsblad wordt meegestuurd, dan verklaart u dat u ASR Levensverzekeringen N.V. vrijwaart van alle schade
die kan voortvloeien uit het feit dat iemand anders, in het bezit van de oorspronkelijke polis, daaraan bij ASR
Levensverzekeringen N.V. rechten kan ontlenen.

Handtekening begunstigde

55687_0119

Datum
Plaats

