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Aanduiding/Wijziging van begunstigde(n) in geval van overlijden

Individuele levensverzekering (3de pijler)

Afstand van de toepassing van art. 110/1 WLVO

Stuur dit formulier ingevuld en ondertekend per post terug naar: 
AG, t.a.v. AG Employee Benefits 

E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel

Verzekeringnemer:

Naam:    Voornaam:  

Contractnummer:  

De verzekeringnemer ziet af van de toepassing van artikel 110/1 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst met 
ingang van  /  / . 
Indien de verzekerde prestaties overeenkomstig de begunstigingsclausule toekomen aan “de wettelijke erfgenamen”, worden zij, bij overlijden 
van de verzekerde van het hierboven vermelde contract, uitgekeerd aan de wettelijke erfgenamen per gelijke delen.

De afstand van de toepassing van art. 110/1 WLVO wijzigt niets aan de voorrangsorde van begunstigden opgenomen in de 
begunstigingsclausule en doet geen afbreuk aan de eventueel andere opgenomen begunstigde(n) in de begunstigingsclausule.

Opgemaakt te:    op:  /  /

Verzekeringnemer (1),

Prospectie

AG, verantwoordelijke voor de verwerking, hecht een bijzonder belang aan de bescherming van persoonsgegevens en verwerkt deze 
zorgvuldig conform de bepalingen van de toepasselijke privacywetgeving. 

AG kan, op basis van haar gerechtvaardigd belang, de in het kader van uw verzekering verkregen persoonsgegevens verwerken voor 
prospectiedoeleinden (inclusief de bijhorende profilering en het nemen van beslissingen op basis van het gegenereerde profiel) betreffende 
de producten en diensten van AG. Voor die prospectie kan AG ook gebruikmaken van de gegevens die zij verkreeg tijdens interacties tussen 
u en haar, alsook van de gegevens verkregen via cookies die u op de websites en mobiele applicaties van AG heeft geactiveerd. AG zal deze 
gegevens in voorkomend geval kunnen delen met uw verzekeringstussenpersoon. Als u gecontacteerd wordt via elektronische kanalen, zal 
deze prospectie betrekking hebben op gelijkaardige producten of diensten aangeboden door AG.

Recht van bezwaar tegen prospectie

Indien u wenst bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor prospectiedoeleinden (inclusief de bijhorende 
profilering), gelieve dan dit vakje aan te vinken:  en gelieve de cookies op onze websites en mobiele applicaties uit te schakelen. 
Bovendien heeft u het recht om er op ieder ogenblik bezwaar tegen te maken door een gedateerde en ondertekende aanvraag, samen 
met een identificatiedocument of een ander identificatiemiddel, te verzenden per post naar AG, Data Protection Officer, 1000 Brussel, 
Emile Jacqmainlaan 53 of per e-mail aan: AG_DPO@aginsurance.be.

1 Indien een begunstigde de begunstiging reeds aanvaard heeft, overeenkomstig art. 122 WLVO, dient deze dit formulier ook te ondertekenen.
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