P&V Collectieve Verzekeringen Leven

Aanduiding begunstigden

Gelieve alles volledig en nauwkeurig in HOOFDLETTERS in te vullen, een streep geldt niet als antwoord. Wij danken u voor uw medewerking.

Inrichter
Groepsverzekering E _ _ _ _ _ _ _ _ _

Inrichter		

Aangeslotene
Polisnummer(s)		
Naam (meisjesnaam voor de gehuwde vrouwen)		
Voornaam

Burgerlijke staat

Aanduiding van de begunstigden in geval van overlijden
O Reglementaire schikkingen
< ... Het voordeel van de contracten wordt volgens volgende rangorde toegekend:
- aan de niet van tafel en bed noch wettelijk gescheiden, noch in een geding tot echtscheiding of scheiding van tafel en bed gewikkelde
echtgenoot van de aangeslotene of aan de wettelijk samenwonende partner van de aangeslotene.
Wordt de echtgenoot niet bij name als begunstigde aangewezen, dan komt het recht op prestaties toe aan hem die bij het opeisbaar worden van de
verzekerde prestaties die hoedanigheid heeft.

- bij ontstentenis, zijn kinderen waarvan de afstamming wettelijk vastgesteld is en zijn adoptiekinderen, in gelijke delen, of bij
vertegenwoordiging, hun afstammelingen.
- bij ontstentenis, elke natuurlijke persoon door de aangeslotene in het contract aangeduid.
- bij ontstentenis, de nalatenschap van de aangeslotene, met uitzondering van de Staat.
- bij ontstentenis wordt het kapitaal integraal gestort in het Financieringsfonds opgesteld in het kader van de groepsverzekering.
Individuele afwijkingen zijn mogelijk op verzoek van de aangeslotene.
Een wijziging van begunstiging heeft slechts gevolg nadat de Maatschappij hiervan schriftelijk in kennis is gesteld. ... >

O Bij naam (Enkel indien u van bovenstaande reglementaire schikkingen wenst af te wijken)
Naam & voornaam
Geboortedatum
Adres
__/__/____
__/__/____
__/__/____
__/__/____

Toekenning ten
belope van
_ _ _ ,_ _ %
_ _ _ ,_ _ %
_ _ _ ,_ _ %
_ _ _ ,_ _ %

Bij ontstentenis
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Gegevensbescherming
In het kader van het beheer van uw groepsverzekering verzamelt en verwerkt P&V Verzekeringen CVBA, met maatschappelijke zetel te 1210 Brussel, Koningsstraat 151,
uw persoonsgegevens en dit in haar hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking. Deze gegevens worden met de grootste discretie en enkel door personen
die daartoe gemachtigd zijn, verwerkt.
Meer informatie met betrekking tot de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vindt u in de algemene voorwaarden van uw groepsverzekering. Het beleid
van P&V Verzekeringen CVBA betreffende de bescherming van het privéleven kan u consulteren op www.pv.be/privacy.
Onderhavige aanduiding, behoorlijk ondertekend, is slechts van kracht op dat deel van de waarborgen dat geen voorwerp uitmaakt van een
inpandgeving, een voorschot op prestaties of van de toewijzing van de afkoopwaarde aan de wedersamenstelling van een hypothecair krediet,
en waarvan de begunstiging niet werd aanvaard.

Opgemaakt te		

, op _ _ - _ _ - _ _ _ _

Handtekening voor oprecht en echt verklaard, van de aangeslotene,

Handtekening voor oprecht en echt verklaard, van de vorige begunstigde,
(alleen te ondertekenen indien de begunstiging in het verleden expliciet door de vorige begunstigde aanvaard werd, dwz ondertekend werd door deze begunstigde)

Geacteerd op _ _ - _ _ - _ _ _ _ door de Maatschappij, P&V VERZEKERINGEN cvba

P&V Verzekeringen CVBA - Lid van de P&V Groep
Koningsstraat 151 - 1210 Brussel
www.pv.be
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