AANVRAAG TOT AFWIJKING VAN BEGUNSTIGDE VOOR DE PRESTATIE BIJ OVERLIJDEN
Document bij de verzekeringspolis te voegen
(in te vullen in hoofdletters AUB)

BIJVOEGSEL NR . . .

Polisnummer: ………………………………………………

(nr dat door de maatschappij moet ingevuld worden)

Ik ondergetekende
(naam en voornaam van de aangeslotene)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

geboren op

………

wonende te

straat ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

burgerlijke staat

/ ……… / ………………

INSZ: ………………………………

postcode …………………

woonplaats ……………………………………………………………………………………………………

Tel: ………………………
ongehuwd
uit de echt gescheiden
feitelijk samenwonend

Email: ………………………………
gehuwd
scheiding van tafel en bed
hertrouwd

weduwnaar/weduwe
feitelijke scheiding
wettelijk samenwonend

MAAK ÉÉN KEUZE (KRUIS HET VAKJE AAN)
 OFWEL WIJZIGT U DE VOLGORDE VAN DE BEGUNSTIGDEN (OPTIE 1)
 OFWEL DUIDT U DE GEWENSTE BEGUNSTIGDEN AAN BIJ NAAM (OPTIE 2)

OPTIE 1
wens de volgorde van begunstiging zoals vermeld in de bepalingen van het pensioenreglement als volgt aan te
passen en dit, zonder afbreuk te doen aan de rechten van de maatschappij en/of de financiële instelling eventueel
bepaald in een voorafgaandelijk bijvoegsel (zie opmerkingen hierna):
Rangorde

%

Echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende partner
Kinderen
Ouders
Grootouders
Broers en zussen
(gelieve de rangorde aan te geven door middel van nummers)

OPTIE 2
duid aan als begunstigde(n) in geval van overlijden en dit, zonder afbreuk te doen aan de rechten van de
maatschappij en/of de financiële instelling eventueel bepaald in een voorafgaandelijk bijvoegsel (zie opmerkingen
hierna):


rang 1:
Naam

Voornaam

Geboortedatum

INSZ

Verwantschap
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%

bij ontstentenis,


rang 2:
Naam

Voornaam

Geboortedatum

INSZ

Verwantschap

%

Voornaam

Geboortedatum

INSZ

Verwantschap

%

bij ontstentenis,


rang 3:
Naam

Hierdoor worden alle begunstigingsclausules vermeld in de bepalingen van het pensioenreglement opgeheven.
Opgemaakt te ………………………………………………………………….op ……… / ……… / ………………
Handtekening van de aangeslotene

Handtekening van de echtgeno(o)t(e)
(zie opmerking 2 hierna)

Handtekening voor ontvangst en akkoord van de maatschappij

____________________________
Opmerkingen
1)
2)
3)

4)
5)
6)
7)

Als verschillende begunstigden aangewezen zijn in één of meer rangen, moet er melding gemaakt worden van het procentueel aandeel dat aan
iedere begunstigde toegekend moet worden (standaard zijn zij begunstigden per gelijke delen).
Als de huidige afwijking van de begunstigingstoewijzing de belangen van het gezin schaadt, moet de echtgeno(o)t(e) de aanvraag tot afwijking
van begunstigde (artikel 224 van het Burgerlijk Wetboek) ondertekenen.
Wij raden u aan om altijd een of meer begunstigden bij ontstentenis (OPTIE 2) aan te duiden ingeval de/een begunstigde zou overleden zijn
voordat de prestaties opeisbaar zijn. Bij ontstentenis van een begunstigde bij ontstentenis, zal de prestatie van deze begunstigde in uw
nalatenschap vallen.
Indien de kinderen generiek aangeduid worden (OPTIE 1) en in geval van vooroverlijden van een kind wanneer de prestaties opeisbaar zijn, zal
het deel van dit kind toekomen aan zijn kinderen en bij ontstentenis aan uw andere kinderen.
ls er in de toekomst iets verandert aan uw gezinssituatie, moet u, indien nodig, de nieuwe begunstigingstoewijzing meedelen aan de
maatschappij.
Deze aanvraag voor een afwijking van de begunstigingstoewijzing wordt bij het pensioenreglement gevoegd voor zover u een kopie,
ondertekend door de maatschappij, wordt teruggestuurd.
In geval een voorschot of inpandgeving van uw pensioenrechten niet zou zijn terugbetaald op het ogenblik van betaling van de prestatie bij
overlijden, zullen de maatschappij en/of de financiële instelling in de eerste plaats uitgekocht worden afhankelijk van hun volgorde van
voorkeur. Het eventuele resterende saldo komt toe aan de begunstigden die u hebt aangewezen.

BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER
De persoonsgegevens die door de betrokkene worden meegedeeld of die op een legitieme wijze door AXA Belgium, dat verantwoordelijk is voor de
verwerking ervan, worden ontvangen, kunnen door de maatschappij verwerkt worden met het oog op het beheer van het personenbestand, het
beheer van de verzekeringsovereenkomsten en schadegevallen, de dienstverlening aan de klant, het beheer van de relatie met de
verzekeringstussenpersoon, op het opsporen, voorkomen en bestrijden van fraude, op het bestrijden van het witwassen van geld en van het
financieren van terrorisme, het aanvaarden van de risico's, het toezicht houden op de portefeuille, statistische studies. Deze verwerking is
noodzakelijk voor het uitvoeren van het verzekeringscontract en voor het naleven van een wettelijke verplichting of voor het behartigen van de
gerechtvaardigde belangen van AXA Belgium.
In zoverre het meedelen van de persoonsgegevens noodzakelijk is om het realiseren van de hierboven opgesomde doelstellingen mogelijk te maken,
kunnen deze gegevens meegedeeld worden aan andere ondernemingen die lid zijn van de groep AXA, aan ondernemingen en/of personen die er
verband mee houden alsook aan de bevoegde publieke autoriteiten. De betrokkene kan toegang, verbetering, wissing of overdraagbaarheid van zijn
persoonsgegevens vragen, kan ervoor kiezen om het gebruik ervan te beperken of kan zich verzetten tegen de verwerking ervan. Indien de betrokkene
een speciale en uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om sommige van zijn gegevens te gebruiken, kan hij deze te allen tijde intrekken op
voorwaarde dat het geen informatie betreft die een invloed heeft op de uitvoering van zijn contract en het beheer van de schadegevallen.
AXA Belgium waakt erover een gepast beschermingsniveau te waarborgen wanneer de persoonsgegevens worden overgedragen buiten de Europese
Unie.
De betrokkene kan meer informatie bekomen en zijn rechten uitoefenen ofwel via zijn klantenruimte MyAXA, ofwel via de website www.AXA.be of ook
via briefwisseling op het volgende adres: AXA Belgium - Data Protection Officer (TR1/884), Troonplein, 1, 1000 Brussel.

