P&V Collectieve Verzekeringen Leven

Aansluitingsformulier

Gelieve alle vragen volledig en nauwkeurig in HOOFDLETTERS te beantwoorden, een streep geldt niet als antwoord. Een behoorlijk ingevuld aansluitingsformulier stelt ons
in staat de uitgifte van de contracten te bespoedigen en biedt bijgevolg een kostbare tijdsbesparing. Wij danken u voor uw medewerking.

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

Inrichter		

Benaming
Straat

Nr./Bus

Postcode

Plaats

Persoonlijke inlichtingen noodzakelijk voor de aansluiting
Te vervolledigen door de kandidaat-aangeslotene
Beroepsstatuut

O Loontrekkende

O Zelfstandige

Beroepscategorie

O Bediende

O Arbeider

O Technieker

O Kaderlid

O Directeur
Naam (meisjesnaam voor de gehuwde vrouwen)		
Voornamen
Geslacht

O man

O vrouw

Geboortedatum _ _ / _ _ / _ _ _ _

Geboorteplaats

Nationaliteit

Nationaal registernummer _ _ _ _ _ _

Burgerlijke staat

O ongehuwd

O gehuwd

O feitelijk gescheiden

O wettelijk gescheiden

O weduw(e)(naar)

O wettelijk samenwonend

Straat

___

__

Taal _ _

Nr./Bus

Postcode

Plaats

E-mail

@

Datum eerste beroepsactiviteit _ _ / _ _ / _ _ _ _
Naam

Voornaam

Geboortedatum
__/__/____

Echtgenoot(note) /
Wettelijk Samenwonende
Kinderen

__/__/____

1
2
3
4

__/__/____
__/__/____
__/__/____

Type arbeidsovereenkomst

O van bepaalde duur
aanvangsdatum overeenkomst
__/__/____
einddatum overeenkomst
__/__/____




Datum van aansluiting bij de pensioentoezegging _ _ / _ _ / _ _ _ _

O van onbepaalde duur
datum indiensttreding
__/__/____



001-0266 / P08-2014

Te vervolledigen door de inrichter

Persoonlijke inlichtingen noodzakelijk voor de aansluiting (vervolg)
Bruto bezoldigingen

Indien Part-Time

HUIDIGE maandelijkse regelmatige (100%)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ , _ _ EUR

Maandelijkse einde loopbaan (100%)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ , _ _ EUR

Totale normale jaarlijkse (inbegrepen 13de maand, verlofgeld, enz.)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ , _ _ EUR

Percentage prestaties uitgedrukt op maandbasis
REELE huidige maandelijkse bezoldiging

Persoonlijke bijdrage _ _ _ _ _ _ _ _ _ , _ _ EUR

___%
_ _ _ _ _ _ _ _ _ , _ _ EUR

Werkgeversbijdrage _ _ _ _ _ _ _ _ _ , _ _ EUR

Verzekeringscombinatie (indien keuzemogelijkheid voorzien is)
Aan wie komt in geval van overlijden van de aangeslotene het voordeel van de contracten toe?
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.
Het deel dat aan de minderjarige kinderen toekomt wordt uitgekeerd volgens de richtlijnen van de wettelijke voogd.
Bij gebrek aan richtlijnen zal de betaling gebeuren op een contract onderschreven bij de Maatschappij op naam van het kind onder de vorm van een
verzekering van uitgesteld kapitaal met terugbetaling van de reserve (U.K.M.T.R.).

- 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. ... >
Indien u wenst af te wijken van de hierboven beschreven rangorde, gelieve dan het document
“aanduiding begunstigden” met referte 001-0270 / P06-2013 op te vragen bij uw werkgever
en het ingevuld en ondertekend terug te sturen.
De verzekeringscontracten zullen opgesteld worden op basis van de huidige inlichtingen en van de algemene en bijzondere schikkingen.
De algemene verzekeringsschikkingen zijn deze overhandigd door P&V VERZEKERINGEN.
Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levensfeer
Uw persoonsgegevens zullen opgeslagen worden in het P&V-bestand. Zij kunnen aangewend worden voor commerciële doeleinden en voor alle beheersdaden aangaande de
verzekeringscontracten. Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens beschikt
u over het recht van toegang en verbetering van de gegevens, en eveneens over de mogelijkheid tot raadpleging van het bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke
levenssfeer gehouden openbaar register, en dit onder de identificatienummers 000115311, 000115707 en 000115509.
Met het oog op een vlot beheer van het contract en/of het schadedossier geef ik hierbij mijn bijzondere toestemming wat betreft de verwerking van mijn persoonsgegevens, deze
betreffende mijn gezondheidstoestand inbegrepen.
Wet van 20 juli 2007
Artikel 138bis-8 van de wet van 20 juli 2007 voorziet in sommige gevallen dat, wanneer een verzekerde het voordeel verliest van een collectief contract dat een rente in geval van
arbeidsongeschiktheid tengevolge van een ongeval of ziekte aanbiedt, hij het recht heeft om individueel die verzekering, met vergelijkbare waarborgen, voort te zetten en dit zonder
nieuwe wachttijd en zonder nieuwe medische aanvaarding.
Artikel 138bis-9 van de wet van 20 juli 2007 : De voortzetting van dit contract ten individuele titel kan op persoonlijke wijze voorgefinancierd worden, zodat de toekomstige individuele
premie wordt bepaald in functie van de leeftijd waarop de verzekerde de bijkomende premie is beginnen te betalen.
Ik geef voorafgaandelijk mijn akkoord tot het mededelen van de oorzaken van mijn overlijden aan de adviserend geneesheer van de verzekeraar.
Waarschuwing
Alle oplichting of poging tot oplichting van de verzekeringsmaatschappij brengt niet alleen de opzegging van het verzekeringscontract mee, maar wordt ook strafrechtelijk vervolgd
op grond van artikel 496 van het Strafwetboek.

De inrichter ziet toe op de stipte toepassing van de algemene en bijzondere schikkingen.
Het is absoluut noodzakelijk dat de inrichter en de kandidaat-aangeslotene dit document ondertekenen en dat ze de handtekening
laten voorafgaan met de vermelding “Gelezen en goedgekeurd”.

Opgemaakt te		

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

Handtekeningen voor oprecht en echt verklaard,

van de kandidaat-aangeslotene,

P&V Verzekeringen cvba - Lid van de P&V Groep
Koningsstraat 151 - 1210 Brussel - België
Verzekeringsonderneming erkend onder het codenummer 0058

+ 32 (0)2 250 91 11
+ 32 (0)2 250 95 67
www.pv.be

van de inrichter,

BE29 8777 9394 0464
BNAGBEBB
rpm/tva BE 0402 236 531

tel

iban

fax

bic

