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UBO-verklaring

Heeft de organisatie een of meer Uiteindelijke Belanghebbende(n)1 met een Belang 2 van 25 % of meer?

Wij laten het aan Chubb zo spoedig mogelijk weten indien:

1   Uiteindelijke Belanghebbende: iedere natuurlijke persoon die (in)direct een belang heeft in de organisatie of het vermogen ervan.
2   Belang: kapitaalbelang, bijvoorbeeld aandelen of certificaten, stemrechten in de aandeelhoudersvergadering, feitelijke 

zeggenschap, bij een stichting of trust het recht op uitkering van vermogen of bijzondere zeggenschap over dat vermogen.
3   Indirect belang: een natuurlijk persoon die via een andere rechtspersoon Belang heet in deze organisatie.

Bedrijfsgegevens

Verklaring

Informatie

Statutaire naam
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Geboortedatum Nationaliteit

Woonplaats

% direct belang % indirect belang

Land

Handelsnaam

Rechtsvorm

Vestigingsplaats

Nee, de organisatie heeft geen Uiteindelijke Belanghebbende(n) met een Belang van 25 % of meer. Ga door naar ondertekening.

het aantal Uiteindelijke Belanghebbenden met een belang van 25% of meer verandert;
gegevens wijzigen van een Uiteindelijke Belanghebbende met een belang van 25% of meer;
gegevens wijzigen van een Uiteindelijke Belanghebbende met een belang van 25% of meer;

Ja, vul dan hieronder de gegevens in van alle belanghebbenden met een direct of indirect belang3 van 25 % of meer.
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Aan de hier vermelde informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De exacte dekking is afhankelijk van de voorwaarden van de specifieke polis. Voor promotionele doeleinden worden alle 
binnen de Chubb Groep opererende verzekeringsmaatschappijen als Chubb aangeduid.

Chubb European Group SE is een onderneming die valt onder de Franse Wet op de Verzekeringen (Code des Assurances) met registratienummer 450 327 374 RCS Nanterre. Statutaire zetel:  
La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Frankrijk. Chubb European Group SE heeft een volledig volgestort maatschappelijk kapitaal van €896.176.662.

Chubb European Group SE , Nederlands bijkantoor, Marten Meesweg 8, 3068 AV Rotterdam, is ingeschreven bij KvK Rotterdam onder nummer 24353249. In Nederland valt zij onder het 
gedragstoezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

De persoon / personen die deze verklaring ondertekent / ondertekenen, is / zijn bevoegd om ons rechtsgeldig te binden en bevoegd 
tegenover Chubb te handelen.

Dit document respecteert de WCAG (Web Content Accessibility Guidelines)-richtlijnen, maar de complexiteit van het formulier 
kan de leesvolgorde bemoeilijken.

Als u hulp nodig heeft, neem dan contact op met ecommunications@chubb.com.

Plaats

Naam ondergetekende

Functie ondergetekende

Datum
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