Keuzeformulier voor de overlijdensdekking
die overeenstemt met de verworven reserves overeenkomstig
artikel 33/1, §1, tweede lid Wet Aanvullende Pensioenen
Kruis hieronder uw keuze aan:
Ik behoud de situatie van mijn contract en stuur dit formulier niet terug.
Ik laat het bedrag van mijn aanvullend pensioen staan in de huidige pensioentoezegging bij AG. Aangezien ik geen wijziging
aanbreng aan de huidige situatie moet ik dit keuzeformulier niet terugzenden. Bij deze keuze is er geen waarborg bij overlijden
voorzien.

Ik wijzig de situatie van mijn contract om van een overlijdensdekking te genieten en stuur dit formulier terug.
Ik laat het bedrag van mijn aanvullend pensioen staan in de huidige pensioentoezegging bij AG, maar kies voor een
overlijdensdekking waarbij de verworven reserves worden uitgekeerd.

Opgemaakt te

, op

/

/

Voor akkoord,
Handtekening van de aangeslotene,

Voornaam:

Naam: 

Uw kenmerk*: 

Geboortedatum:

/

/

Adres: 


.

Telefoonnummer:

e-mail: 

* Zoals vermeld op de brief over de beëindiging van uw aansluiting bij de groepsverzekering.

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.

Document terug te sturen naar (enkel als u gekozen hebt voor de overlijdensdekking gelijk aan uw verworven reserves):
AG Employee Benefits
Services EB
E. Jacqmainlaan 53, 1000 BRUSSEL
0079-8257132N-07042021

Of per e-mail via het e-mailadres vermeld op de brief over de beëindiging van uw aansluiting bij de groepsverzekering.
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Verklarend document
Dit document dient ter verduidelijking van de verschillende mogelijkheden.
Bewaar het samen met uw pensioenfiche. U hoeft dit niet terug te sturen.

Ik laat het bedrag van mijn aanvullend pensioen staan in de huidige pensioentoezegging bij AG, zonder wijziging.
Er worden geen premies meer betaald door mijn werkgever en/of mezelf. Ik laat het opgebouwde bedrag van het aanvullend pensioen
(de ‘verworven reserves’) staan bij AG, de verzekeringsmaatschappij van mijn werkgever.
Ik zal het bedrag van mijn aanvullend pensioen, na aftrek van de wettelijke inhoudingen, ontvangen op het moment waarop ik met
wettelijk pensioen ga, of op een vroeger ogenblik, voor zover het pensioenreglement en de toepasselijke wetgeving het toelaten.
Ik ben via AG niet langer verzekerd bij overlijden. Wanneer ik overlijd, wordt er door AG geen enkel bedrag uitbetaald aan wie dan ook.

Ik laat het bedrag van mijn aanvullend pensioen staan in de huidige pensioentoezegging bij AG, maar kies voor een
overlijdensdekking waarbij de verworven reserves worden uitgekeerd.
Er worden geen premies meer betaald door mijn werkgever en/of mezelf. Ik laat het opgebouwde bedrag van het aanvullend pensioen
(de ‘verworven reserves’) staan bij AG, de verzekeringsmaatschappij van mijn werkgever. In dit geval worden de verworven prestaties
herberekend in functie van de verworven reserves, rekening houdend met de overlijdensdekking.
Ik zal het bedrag van mijn aanvullend pensioen, na aftrek van de wettelijke inhoudingen, ontvangen op het moment waarop ik met
wettelijk pensioen ga. of op een vroeger ogenblik, voor zover het pensioenreglement en de toepasselijke wetgeving het toelaten.

0079-8257132N-07042021

Wanneer ik overlijd, wordt het bedrag van de verworven reserves uitbetaald aan mijn begunstigde(n).
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