Vertrouwelijk

CENTRALE BANK VAN CURAÇAO EN SINT MAARTEN
(CENTRALE BANK)

Afdeling Toezicht Institutionele Beleggers en
Assurantiebemiddelaars
Simon Bolivar Plein 1, Curaçao
Datum: …………………………….

VERGUNNINGSAANVRAAGFORMULIER
Voor Natura-uitvaartverzekeraars
Ter uitvoering van artikel 11, lid 2 van het Landsverordening Toezicht op het Verzekeringsbedrijf (P.B.
1990, no. 77) (Ltv) zoals gewijzigd bij de Landsverordening actualisering en harmonisatie
toezichtslandsverordeningen Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (P.B. 2015, nr. 67).

Aantekeningen
Alle in dit formulier verstrekte informatie is vertrouwelijk. De vragen dienen allen volledig en
correct te worden ingevuld. Indien nodig motiveer de antwoorden. Het bijvoegen van aparte
bladzijden is toegestaan indien nodig. Ontoereikende of onnauwkeurige informatie kan leiden tot
een vertraging in de verwerking van het aanvraagformulier.
I.

ALGEMENE INFORMATIE

1. CONTACTGEGEVENS VAN DE NATURA-UITVAARTVERZEKERAAR
Statutaire naam:

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

Adres:

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

Land:

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

Correspondentie adres:

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

Land:

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

Telefoonnummer:

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

Faxnummer:

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

E-mail:

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

2. INFORMATIE BETREFFENDE DE NATURA-UITVAARTVERZEKERAAR
Rechtsvorm van de natura-uitvaartverzekeraar:

Stichting
Vereniging
Naamloze Vennootschap (N.V.)
Besloten Vennootschap (B.V.)

Vertrouwelijk

Indien de natura-uitvaartverzekeraar onderdeel is van een groep, dient de groepsstructuur in bijlage 1
aangegeven te worden:
Onderdeel van een groep (zie bijlage 1)
Geen onderdeel van een groep

3. INFORMATIE OVER HET BESTUUR OF DIRECTIE
3.1 Vermeld de gegevens van de bestuurders of de directie van de natura-uitvaartverzekeraar:
Naam

Voornamen
(volledig en voluit)

Geboorte
Datum en land

Functie

1
2
3
4
5
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3.2. Het dagelijks beleid dient bepaald te worden door minimaal twee (2) natuurlijke personen. Verstrek
de namen van de individuen genoemd in 3.1 die aansprakelijk zijn voor het dagelijks beheer van het
bedrijf:

Naam

Voornamen
(volledig en voluit)

Geboorte
Datum en land

Functie

1.

2.

3.

4.

5.
4. RAAD VAN COMMISSARISSEN OF HET ORGAAN DAT EEN AAN DE RAAD VAN
COMMISSARISSEN GELIJKSOORTIGE TAAK HEEFT
De raad van commissarissen/toezichtorgaan dient uit minimaal drie (3) natuurlijke personen te
bestaan. Vermeld de gegevens van de commissarissen/leden van het orgaan:

Naam

Voornamen
(volledig en voluit)

Geboorte
Datum en land

Functie

1.

2.

3.

4.

5.
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5. AANDEELHOUDERS
5.1. Vermeld de gegevens van de aandeelhouders, percentage van aandelen in de N.V. of B.V. en hun
adressen. (voeg een kopie van het aandeelhoudersregister bij):

Naam

Voornamen
(volledig en voluit)

Geboorte
Datum en land

Privé adres

Percentage
van aandelen
in het bedrijf

1.

2.

3.

4.

5.

Vermeld de relatie tussen de aandeelhouders:
...............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

5.2. Vermeld het aandelenkapitaal van het bedrijf (geplaatst en volgestort):
......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
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5.3. Geef de namen en locaties van andere dochterondernemingen van de aandeelhouders vermeld
onder 5.1, indien van toepassing:
......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

6. JURIDISCHE ADVISEURS
Vermeld de contactgegevens van lokale en internationale juridische adviseurs van het bedrijf, indien
van toepassing:
......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
7. EXTERNE DESKUNDIGE EN ACTUARIS
Vermeld de contactgegevens van de externe deskundige(n) en actuaris:

Naam

Voornamen
(volledig en voluit)

Telefoonnummer

Adres

1.

2.

3.
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Opmerkingen:
......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

Ondergetekenden verklaren dat bovenstaande antwoorden op de gestelde vragen, alsmede de
overige in dit formulier en in de eventuele bijlagen verstrekte gegevens volledig, juist en zonder
voorbehoud zijn en dat hem/haar bekend is dat het niet naar waarheid verstrekken van gegevens
in verband met dit verzoek om een vergunning een strafbaar feit.

Plaats en datum:...........................................

Handtekening:.............................................

Handtekening:................................................

Naam:

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

Naam:

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

Functie:

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

Functie:

................................................
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VERGUNNINGSAANVRAAGFORMULIER
Voor Natura-uitvaartverzekeraars
Dit vergunningsaanvraagformulier zal de aanvrager begeleiden bij het indienen van alle
documenten die nodig zijn om een vergunning te krijgen van de Centrale Bank om het naturauitvaartverzekeringsbedrijf uit te kunnen uitoefenen. De vergunning zal worden verwerkt nadat
alle onderstaande documenten zijn ontvangen, die van toepassing zijn. Vink het (de) vakje (s)
van de documenten aan die bij de aanvraag gevoegd zijn.
1. Volledig ingevulde en ondergetekende aanvraagformulier (artikel 11, lid 2);
2. Kopie akte van oprichting/statuten (artikel 11, lid 3a);
3. Kopie meest recente exemplaar van het reglement (artikel 11, lid 3a);
4. Gegevens over de financiële positie (brief van de bank/bankstatements) van degenen die een
gekwalificeerde deelneming houden in de onderneming. In geval van een rechtspersoon dienen
de gecontroleerde jaarrekeningen over de laatste 3 boekjaren te worden ingediend (artikel 11, lid
3d);
5. Gegevens over de formele en de feitelijke zeggenschapstructuur van de groep waartoe de
aanvrager behoort in de vorm van een aandeelhoudersregister (artikel 11, lid 3e);
6. Toelichting over de voorziene bedrijfsvoering (artikel 11, lid 3f), hieronder wordt onder
anderen verstaan, ( is niet limitatief):
-

Administratieve organisatie en interne controle

-

Integere bedrijfsvoering

-

Risicomanagement

-

Melding ongebruikelijke transacties/financiering terrorisme en sanctiewetgeving

-

Taken en verantwoordelijkheden van mede-beleidsbepalers (directie/bestuur en
RvC/toezichtorgaan)

-

Taken en verantwoordelijkheden van de Compliance Officer

-

Compliance en procedures
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-

Vastlegging en archivering

-

Procedure beschrijving acceptatie

-

Procesbeschrijving uitkeren na overlijden

-

Royement beleid

-

Training en opleiding

7. Volledig ingevulde persoonlijke vragenformulier van alle bestuursleden, commissarissen en
gekwalificeerde deelnemers in de onderneming (artikel 11 lid 3b & c ter uitvoering van artikel
17 en 17 a);
8. Polisvoorwaarden, tarieven en technische grondslagen voor de berekening van de tarieven
(artikel 123 lid 1 a);
9. Balans, winst- en verliesrekening over elk der laatste twee (2) boekjaren of, indien

sedert de oprichting nog geen twee (2) boekjaren zijn verstreken, de balans winst- en
verlies rekening over het afgelopen boekjaar (Artikel 123a, sub b);
10. Groepsstructuur (bijlage 1).
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VERGUNNINGSAANVRAAGFORMULIER
Voor natura-uitvaartverzekeraar
Bijlage 1
Groepstructuur

Vermeld de namen en het percentage van de aandelen van alle bedrijven in de groep in
onderstaand organogram. (een aparte tabel/diagram kan worden ingevoegd bij bijlage 1).

Handtekening:.........................................

Handtekening:..........................................

Naam:

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

Naam:

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

Functie:

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

Functie:

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