
Argenta Assuranties N.V.  
Postbus 9166 4801 LD Breda  

Telefoon (076) 543 30 85  
Inschrijving Kamer van Koophandel 68915136 

WFT:12038006 
 
 

 

 
Machtigingsformulier 

 
 
Onderwerp: Fiscale voortzetting naar Argenta Assuranties N.V. - polis met 

polisnummer 055-.......................-..... 
 
 
De verzekeringsnemers ..................................... en ..................................... verklaren 
de polis bij  
 
Naam vorige verzekeraar: ........................................................................................... 

 
Adres vorige verzekeraar: ........................................................................................... 

 
 ........................................................................................... 

 
Polisnummer: ........................................................................................... 

 
Fiscale voortzetting? .............................. (ja/neen) 

 
af te kopen waarbij de opgebouwde reserves rechtstreeks van de vorige verzekeraar 
zullen worden overgedragen naar Argenta Assuranties N.V. 
 
Hierbij machtigen de verzekeringnemers ..................................... en 
..................................... Argenta Assuranties N.V.  om de nodige gegevens op te vragen 
bij onze vorige verzekeraar in het kader van de waardeoverdracht van deze polis naar 
een KEW-BOX 1-polis bij Argenta Assuranties N.V.    
 
Wij verzoeken tevens de waarde op eerste verzoek over te boeken naar het 
rekeningnummer t.n.v. Argenta Assuranties N.V.  met vermelding van het polisnummer 
van Argenta Assuranties N.V.  zijnde 055-.......................-..... 
 
 
 
Te, ................................................. op ...../...../20... 
 
Handtekening  Handtekening 
1ste verzekeringnemer: 2de verzekeringnemer: 
 
 
 
 
 



Argenta Assuranties N.V.  
Postbus 9166 4801 LD Breda  

Telefoon (076) 543 30 85  
Inschrijving Kamer van Koophandel 68915136 

WFT:12038006 
 
 

 

 
Bevestiging KEW-BOX 1-polis 

 
 
Onderwerp: Beoogde waardeoverdracht naar KEW-BOX 1-polis met 

polisnummer    055-.......................-..... bij Argenta Assuranties N.V.  
 
 
Bij voortzetting van uw verzekering bij  Argenta Assuranties N.V.    zal uw bestaande 
verzekering omgezet worden in een BOX 1 Kapitaalverzekering eigen woning. In dat 
verband verzoeken wij u nogmaals te bevestigen dat u wilt dat de bestaande 
verzekering bij uw vorige verzekeraar wordt afgekocht waarbij de opgebouwde reserve 
rechtstreeks wordt overgedragen naar Argenta Assuranties N.V.   
 
Wij adviseren u voor ondertekening van deze brief uw belastingadviseur te raadplegen 
indien uw bestaande verzekering kwalificeert als een BOX 3-verzekering. Nadere 
informatie kunt u eventueel ook vinden op de website van de belastingdienst 
(www.belastingdienst.nl), onder ‘Particulier’ – ‘Woning’ – ‘Bepaal of u uw 
kapitaalverzekering in BOX 1 of 3 moet opgeven’.  
 
Hierbij verklaren de ondergetekenden uitdrukkelijk bekend te zijn met het feit dat de 
bestaande verzekering na de overdracht  naar Argenta   Assuranties   N.V.  zal 
kwalificeren als een KEW-BOX 1 en verzoeken hierbij uitdrukkelijk om voortzetting van 
de bestaande verzekering door Argenta Assuranties N.V.     
 
 
Te, ................................................. op ...../...../20... 
 
Handtekening  Handtekening 
1ste verzekeringnemer: 2de verzekeringnemer: 
 

http://www.belastingdienst.nl/


Argenta Assuranties N.V.  
Postbus 9166 4801 LD Breda  

Telefoon (076) 543 30 85  
Inschrijving Kamer van Koophandel 68915136

WFT: 12038006 
 
 

 

 
Opvraagformulier polisinformatie 

 
 
Onderwerp: Fiscale voortzetting naar Argenta Assuranties N.V. - polis met 

polisnummer 055-.......................-..... 
 
Wij hebben volledige polisinformatie van de oude polis nodig om de nodige fiscale controles uit 
te kunnen voeren. Wanneer u of uw adviseur dit formulier volledig ingevuld instuurt, kunnen wij 
uw aanvraag verder in behandeling nemen. Indien u of uw adviseur niet over de nodige 
gegevens beschikt, verzoeken wij u dit bij uw oude verzekeraar op te vragen. 
 
Naam 1ste verzekeringnemer: .......................................................... 

 
Naam 2de verzekeringnemer: .......................................................... 

 
Verzekeringsmaatschappij: .......................................................... 

 
Polisnummer: .......................................................... 

 
Type polis: 
 

......................... (garantie/belegging)  

Ingangsdatum: .......................................................... 
 

Indien ingangsdatum vóór 14/09/1999: is er sprake van een KEW-BOX 1-polis (d.w.z. 
strekt de verzekering ter aflossing van de eigenwoningschuld van een woning in de zin 
van de WIB 2001?):   JA / NEEN   (schrappen wat niet past) 
 
Einddatum: .......................................................... 

 
Fictieve afkoopwaarde per ...../...../20...: .......................................................... 

 
Totaal betaalde premies: .......................................................... 

 
Betaalde premies in lopend polisjaar: .......................................................... 

 
Hoogst betaalde premie in enig polisjaar: .......................................................... 

 
Laagst betaalde premie in enig polisjaar: .......................................................... 

 
Premie per maand: .......................................................... 

 
Eerste hoge of tussentijdse stortingen (gelieve 
bedrag en datum opgeven): 

.......................................................... 
 

 
 
Te, ................................................. op ...../...../20... 




