Groepsverzekering

Aanvraag tot aanpassing van de persoonlijke keuzes
-volulife
Naam:
Voornaam:
Uw contractnummer:
Gelieve enkel de waarborgen die u effectief wenst te wijzigen aan te duiden door het hiervoor voorziene vakje aan te
kruisen.
Gelieve deze keuze te maken in overeenstemming met het reglement:
1) Er zal enkel rekening gehouden worden met de waarborgen die voorzien zijn in het reglement.
2) Indien u een keuze maakt voor een waarborg waarvoor in het reglement geen keuzemogelijkheid is voorzien, zal
hiermee geen rekening worden gehouden.
3) Indien u voor een waarborg die voorzien is in het reglement een ongeldige keuze maakt, zal de “default” keuze zoals
bepaald in het reglement toegepast worden.

Sparen1
Aanpassing van de verdeling van het reeds opgebouwde spaargeld
Ik verklaar hierbij dat ik de verdeling van mijn opgebouwde spaargeld wens aan te passen overeenkomstig de
bepalingen van het reglement2:

		

Rainbow White		
…….. %		
Rainbow Violet		
…….. %		
Rainbow Blue			
…….. %		
Rainbow Indigo		
…….. %		
Rainbow Green		
…….. %		
Rainbow Orange		
…….. %		
Rainbow Red			
…….. %		
				_______						
				
100 %
Aanpassing van de verdeling van de toekomstige investeringen
Ik verklaar hierbij dat ik de verdeling van mijn toekomstige investeringen wens aan te passen overeenkomstig de
bepalingen van het reglement2:
Rainbow White		
…….. %		
Rainbow Violet		
…….. %		
Rainbow Blue			
…….. %		
Rainbow Indigo		
…….. %		
Rainbow Green		
…….. %		
Rainbow Orange		
…….. %		
Rainbow Red			
…….. %		
				_______						
				
100 %
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1 Indien een onvolledige keuze wordt gemaakt, wordt het opgebouwd spaargeld automatisch in het “default” beleggingsfonds geïnvesteerd.

Binnen de laatste 5 jaren voor de pensioenleeftijd is het niet meer toegestaan om het opgebouwd reserve geheel of gedeeltelijk naar het Rainbow White 		
fonds over te dragen en om het geïnvesteerde percentage in dat fonds te verhogen.
Bij elke overdracht vanuit het Rainbow White fonds wordt een liquiditeitsvergoeding aangerekend.
2 Gelieve enkel fondsen te kiezen die toegelaten zijn in uw reglement.
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Risicowaarborgen
Aanpassing van het minimumkapitaal bij overlijden3
Ik verklaar hierbij dat ik mijn minimumkapitaal overlijden wens aan te passen overeenkomstig de bepalingen van het
reglement:
Ik kies voor de standaardformule.
De standaardformule wordt omschreven in het reglement.
Ik bepaal zelf het niveau van de waarborg4.
Het gekozen kapitaal overlijden is gelijk aan:
het jaarloon vermenigvuldigd met:
0
1
2
per kind, verhoogd met het jaarloon vermenigvuldigd met:

3
0

4
0,5

5
1

Aanpassing van het aanvullend kapitaal overlijden door ongeval5
Ik verklaar hierbij dat ik mijn kapitaal overlijden door ongeval wens te wijzigen overeenkomstig de bepalingen van de
het reglement:
Ik kies voor de standaardformule.
De standaardformule wordt omschreven in het reglement.
Ik bepaal zelf het niveau van de waarborg4.
Het gekozen kapitaal overlijden door ongeval is gelijk aan:
het jaarloon vermenigvuldigd met:
0
1
2
per kind, verhoogd met het jaarloon vermenigvuldigd met:

3
0

4
0,5

5
1

Aanpassing van de invaliditeitsrente3
Ik verklaar hierbij dat ik mijn invaliditeitsrente wens te wijzigen overeenkomstig de bepalingen van het reglement.
Ik kies voor de standaardformule.
De standaardformule wordt omschreven in het reglement.
Ik bepaal zelf het niveau van de waarborg4.
De gekozen rente wordt berekend op basis van de formule:
ofwel

0 % S1 + 60 % S2 (en 60 % S3 bij arbeidsongeval)
10 % S1 + 70 % S2 (en 70 % S3 bij arbeidsongeval)
15 % S1 + 75 % S2 (en 75 % S3 bij arbeidsongeval)
20 % S1 + 80 % S2 (en 80 % S3 bij arbeidsongeval)
met

S1 = 12 keer het maandsalaris beperkt tot het plafond van de wettelijke ziekte- en 			
invaliditeitsverzekering
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S2 = het gedeelte van het jaarsalaris boven S1
S3 = het gedeelte van het jaarsalaris boven het wettelijk plafond arbeidsongevallen
3 Het/de passende vakje(s) aankruisen.

Bij verhoging van het kapitaal overlijden/de invaliditeitsrente wordt de procedure van de medische acceptatie opnieuw in werking gesteld.

4 Gelieve enkel een formule te kiezen die toegelaten is in uw reglement.
5 Het/de passende vakje(s) aankruisen.
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ofwel

70% S - ZIV (en 70 % S3 bij arbeidsongeval)
75 % S - ZIV (en 75 % S3 bij arbeidsongeval)
80 % S - ZIV (en 80 % S3 bij arbeidsongeval)
met

S = het jaarsalaris
S3 = het gedeelte van het jaarsalaris boven het wettelijk plafond arbeidsongevallen
ZIV = de wettelijke ziekte- en invaliditeitsuitkering

De rente wordt geïndexeerd met*

0%

0,5%

1%

1,5%

2%

3%

* De keuzes beperken zich tot de keuzemogelijkheden voorzien in het pensioenreglement.

Hierbij geeft het personeelslid uitdrukkelijk en onherroepelijk de toelating aan de werkgever, die aanvaardt, om in zijn naam en voor zijn
rekening de aanpassing(en) van de persoonlijke keuzes vermeld op dit formulier mee te delen aan de verzekeraar.
Deze communicatie mag gebeuren onder om het even welke vorm, ook onder electronische vorm.

Opgemaakt te		

,op
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Handtekening van de aangeslotene,		
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