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Bewindvoering of curatele aanmelden
Bent u als bewindvoerder of curator benoemd voor een klant van Nationale-Nederlanden? Dan
kunt u met dit formulier de bewindvoering of onder curatele stelling regelen bij ons.

1. Gegevens bewindvoerder of curator
Treedt u op als bewindvoerder of		
curator?						

Bewindvoerder		 Curator

Bent u bewindvoerder of curator		
Nee		 Ja
van beroep?
								Naam kantoor
								KvK nummer
Is in de beschikking van de rechtbank een kantoor benoemd? Dan vragen wij nog aanvullende informatie bij u op.
Voorletters 					
Achternaam					
Geboortedatum				

man

vrouw

man

vrouw

(DDMMJJJJ)

Woon- of vestigingsadres:
Straat						
Huisnummer (met evt. toevoeging)
Postcode en plaats				
Telefoon						
E-mail 						

2. Gegevens onder bewind of curatele gestelde
Voorletters 					
Achternaam					
Geboortedatum				

(DDMMJJJJ)

Straat						
Huisnummer (met evt. toevoeging)
Postcode en plaats				

3. Producten bij Nationale-Nederlanden
Vult u onderstaande gegevens alleen in, in het geval van bewindvoering.
Rekeningnummer (IBAN)/polisnummer 		Product								Op naam van
1.
2.
3.
4.
5.

2533-40.1712

Heeft de klant meer dan 5 producten, voegt u dan voor de andere producten een bijlage toe.
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4. Verklaring en ondertekening
Heeft u een relatie met de Verenigde Staten?		

Ja		 Nee

U heeft een relatie met de Verenigde Staten als:
• U bent geboren in de Verenigde Staten van Amerika;
• u contactgegevens in de Verenigde Staten van Amerika heeft, zoals een Amerikaans
woonadres, een postadres, een fiscaal adres, een vestigingsadres of een Amerikaans
telefoonnummer;
• u een Amerikaans staatsburger (U.S. citizen) bent;
• u onlangs enige tijd in de Verenigde Staten van Amerika heeft gewoond;
• u een U.S. greencard heeft.
Voor de beantwoording van deze vraag omvat de Verenigde Staten ook de volgende U.S.
Territories: the Commonwealth of the Northern Mariana Islands als u daar geboren bent na
3 november 1986, the Commonwealth of Puerto Rico, Guam en the U.S. Virgin Islands.
De bewindvoerder of curator is ervan op de hoogte dat NN de persoonsgegevens verwerkt.
Voor meer informatie zie ons Privacy Statement.
Datum DDMMJJJJ) 				 Handtekening bewindvoerder of curator

						

5. Opsturen
Om het bewind of de onder curatele stelling te regelen bij Nationale-Nederlanden, hebben wij de
volgende documenten van u nodig:
1. Dit volledig ingevulde en ondertekende formulier.
2. Kopie van de beschikking van de rechtbank waarin het bewind of de onder curatele stelling
wordt vastgelegd.
3. Kopie van een geldig paspoort of geldige identiteitskaart van de bewindvoerder(s) of
curator(en).
Wij verzoeken u deze documenten per e-mail te sturen aan bewindvoering@nn.nl.
Als wij uw aanvraag hebben verwerkt, ontvangt u een bevestiging van de verwerking van het
bewind of de onder curatele stelling voor ieder product. Waar van toepassing vermelden wij het
actuele saldo van het product. Ook leest u in de e-mail hoe u transacties of wijzigingen kunt
doorgeven.
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