
00
79

-8
24

96
33

N
-1

20
22

02
1

Nog verschuldigd saldo in het kader van het hypothecair krediet

AG Insurance (afgekort AG) NV - E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel - www.aginsurance.be - info@aginsurance.be - IBAN: BE13 2100 0007 6339 - BIC: GEBABEBB - RPR Brussel 
BTW BE 0404.494.849 - Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0079, onder toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel

Het groepsverzekeringscontract met referentie   werd in pand gegeven voor een hypothecair krediet.

Aangezien het groepsverzekeringscontract de einddatum bereikt, heeft AG de volgende gegevens nodig. Vul daarom dit formulier in samen 

met uw kredietverstrekker.

1. Gegevens hypothecair krediet

Kredietverstrekker  

Nummer van het kredietdossier  

Saldo van het hypothecair krediet         EUR

Bij leven op  /  /  (einddatum)    EUR

Te storten op rekeningnummer: IBAN   BIC  

Geopend op naam van  

Te vermelden referentie bij de storting  

2. Gegevens aangeslotene

Naam:   Voornaam:  

Geboortedatum:  /  /

Adres:  

Telefoonnummer:   E-mailadres:  

Opgemaakt te  , op  /  /

Voor akkoord, 
De aangeslotene,

De kredietverstrekker, 
(handtekening + stempel)

Wat moet u met dit formulier doen? 
Stuur dit ingevulde formulier terug naar: payout@aginsurance.be.

Hebt u vragen? 
We staan voor u klaar mocht u een vraag hebben. 

Bel of mail naar: 02 664 13 14 (8u30 – 16u45) | payout@aginsurance.be.

AG verwerkt als verantwoordelijke voor de verwerking uw persoonsgegevens voor de doeleinden vermeld in de algemene voorwaarden 
(pensioenreglement indien sectoraal aanvullend pensioen), en in het bijzonder met het oog op het uitvoeren van de aanvullende voordelen 
die uw werkgever of sector u toekent (aanvullend pensioen en/of beroepsgebonden ziekteverzekering) en waarvan hij het beheer 
aan AG toevertrouwt. Meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens kan u raadplegen in de algemene voorwaarden 
(pensioenreglement indien sectoraal aanvullend pensioen) en in onze privacyverklaring op www.aginsurance.be.
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