
Waar stuur je het formulier naar toe?
Formulier Overdracht Het volledig ingevulde en ondertekende formulier stuur je

samen met een kopie van een geldig identiteitsbewijs per e-Lijfrentekapitaal naar het
mail of per post naar de beleggingsinstelling, bank ofZZP Pensioen
verzekeraar waar je nu jouw lijfrente hebt ondergebracht.

Heb je nog vragen?
Wil je het lijfrentekapitaal, dat je hebt opgebouwd Neem dan contact op met onze klantenservice
bij een beleggingsinstelling, bank of verzekeraar overdragen via telefoonnummer 045 - 645 93 70. Wij zijn elke
naar jouw ZZP Pensioen? Met dit overdrachtsformulier maak werkdag bereikbaar van 08:00 tot 17.30 uur.
je dat aan hen kenbaar.

Persoonlijke gegevens

De heer / Mevrouw

Jouw verzoek*

Ik verzoek

om de gehele overdrachtswaarde van mijn verzekering/rekening met

rechtstreeks over te boeken naar ASR Vermogensbeheer N.V.,
-PSKrekeningnummer NL79ABNA0425579557 onder vermelding van

mijn naam en het deelnemersnummer.  Achter dit deelnemers-
*Jouw deelnemersnummer vind je in de bevestigingsbrief en ook in je ZZP Pensioen

nummer dient “-PSK” opgenomen te worden. deelnemersportaal, onder “Mijn Pensioen” > “Een nieuwe storting doen”. Achter
“Omschrijving/kenmerk” zie je jouw deelnemersnummer staan.

Ik beëindig hiermee mijn verzekering/rekening met

Ik trek hiermee ook een eventuele automatische incasso-machtiging per direct in.

* aankruisen wat van toepassing is

ND68004
Stamp



De financiële instelling die de overdracht verzorgt

Het is mogelijk dat de financiële instelling naast dit formulier nog aanvullende documenten van jou wenst.

Vervolgstappen

ASR Vermogensbeheer N.V. neemt deel aan het Protocol Stroomlijning Kapitaaloverdrachten (PSK). Zodra de
desbetreffende beleggingsinstelling, bank of verzekeraar dit overdrachtsformulier volledig ingevuld en ondertekend, samen
met een kopie van een geldig identificatiebewijs, van jou heeft ontvangen, wordt de kapitaaloverdracht gestart. Het is
mogelijk dat de desbetreffende financiële instelling nog aanvullende documenten van jou wenst. Zodra deze financiële
instelling alle noodzakelijke documenten van jou heeft ontvangen, maken zij jouw lijfrentekapitaal rechtstreeks over naar
ASR Vermogensbeheer. Wij investeren dit kapitaal vervolgens in jouw ZZP Pensioen.  Hiervan ontvang je een bericht van
ons.

Ondertekening

Ondergetekende verklaart de gegevens op dit formulier eerlijk te hebben ingevuld en verzoekt om
het opgebouwde lijfrentekapitaal over te dragen aan ASR Vermogensbeheer N.V.

ASR Vermogensbeheer N.V. beschikt over een vergunning van de Autoriteit Financiële
Markten en is als financiële dienstverlener opgenomen in het register van de Autoriteit
Financiële Markten onder nummer 15000694.
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