
Groep nr / deelgroep :  Plan nr : Contract nr : 

Naam van de werkgever :

 Identiteit Van de aangeslotene Van de echtgeno(o)t(e) 

Naam :

Voornaam :

Nationaliteit / Taal : / /

Geboorteplaats en -datum : / /

Adres (straat, nr, bus) :

Postcode, gemeente : 

Vermoedelijke overlijdensoorzaak : natuurlijke dood overlijden  door ongeval andere :

Plaats en datum van overlijden :

Familiale toestand bij het overlijden (*) :  gehuwd/wettelijk samenwonend(e)1  alleenstaande2  weduwe/weduwnaar  samenwonend 

 1 inbegrepen "feitelijk gescheiden" en "gescheiden van tafel en bed" 2 inbegrepen "uit de echt gescheiden"

 Wijze van vereffening van de contracten
 Deel Deel

De prestaties,verzekerd door het contract,dienen te worden (*) werkgever (*) aangeslotene (*)

uitbetaald in kapitaal door overschrijving op rek.nr  

 van

 omgezet in lijfrente ten voordele van de echtgeno(o)t(e)  

(*) Aankruisen wat past

 Indien de fiscale woonplaats of de zetel van fortuin in het buitenland gelegen is

Als uw fiscale woonplaats of de zetel van fortuin zich in het buitenland bevindt op het ogenblik van de vereffening van uw contracten, moeten wij daarvan 
op de hoogte worden gebracht (met vermelding van het betrokken land). In dit geval kunnen immers bijzondere maatregelen geboden zijn.            

 Ja, mijn fiscale woonplaats of de zetel van fortuin bevindt zich in het buitenland op het ogenblik van de vereffening van mijn contracten. 
 Identificatie van het betrokken land :

 Bijlagen toe te voegen aan het document
• een uittreksel uit de overlijdensakte van de aangeslotene, met vermelding van plaats en datum van het overlijden.
• een recto/verso fotokopie van de identiteitskaart van de begunstigde(n) (verplicht). Als u beschikt over een elektronische 

identiteitskaart, een kopie van het eventueel door het Gemeentebestuur afgegeven aanvullende document. Bij ontstentenis 
van dit document, een kopie van elk ander officieel document (**) dat de naam en het huidige privé-adres van de aange-
slotene vermeldt.

• een akte van erfopvolging opgesteld door een notaris indien de begunstigde(n) niet bij naam aangeduid is (zijn) en het niet 
de echtgeno(o)t(e) is. Deze akte vermeldt naam, voornamen, geboortedatum, burgerlijke staat en adres van de wettelijke 
erfgena(a)m(e)(n) van de aangeslotene.

• indien één of meer begunstigde(n) minderjarig is (zijn) en geen enkele ouder meer heeft (hebben) : de bijzondere 
machtiging van de vrederechter waarmee de voogd de kapitalen in ontvangst kan nemen.

• in geval van omzetting in rente(n): een getuigschrift van leven van de begunstigde(n) afgeleverd door zijn (hun) gemeente.

(**) Voor elke ondertekenaar, een kopie van het laatste aanslagbiljet-kohieruittreksel of een kopie van het schutblad van de laatste belangaangifte, en kopie 
van het inschrijvingsbewijs van het voertuig waarvan de begunstigde(n) eigenaar(s) is (zijn) of een kleefzegel van een ziekenfonds.

Gedaan te                                                                  , op   
Handtekening van de begunstigde(n),                                               Handtekening en stempel van de werkgever,
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