Aanvraag wijziging begunstigden

Standaard aanvraagformulier
voor het beheer

		

Terug te sturen naar:

Contractnummer

VIVIUM - Contract Management Life - HP 0041 - Desguinlei 92, 2018 Antwerpen
Fax: 03/244.66.41 | E-mail: cml-administration-antwerpen@vivium.be


Verzekeringnemer & verzekerde
Verzekeringnemer



Naam & voornaam

Verzekerde



Naam & Voornaam

Begunstigden
Ondergetekende(n) verzoekt de verzekeraar de begunstigde van het contract met bovenvermeld nummer te wijzigen
als volgt (in volgorde nummeren zoals in het voorbeeld):
Bij leven of
op termijn

Bij
overlijden

Bij
huwelijk

verzekerde
echtgeno(o)t(e)
wettelijk samenwonende partner
vader
moeder
kinderen
verzekeringnemer
nalatenschap

Voorbeeld

1

In dit voorbeeld is de
begunstigde de vader van de
verzekerde of,
indien deze reeds
overleden is,
de nalatenschap
van de verzekerde.

2

Indien de tabel hierboven niet kan worden gebruikt, gelieve hier de begunstigde(n) te vermelden.

Naam & voornaam begunstigde(n)

Datum wijziging begunstigde(n)

Geboorteplaats

Geboortedatum
__/__/____
__/__/____
__/__/____
__/__/____

Verwantschap

__-__-____

Opgemaakt te		

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

OPGELET  zonder geldige handtekening(en) en bijlage(n) wordt de aanvraag niet uitgevoerd!
 Identiteitskaart + statuten
gelieve een kopie toe te voegen van de identiteitskaart van de verzekeringnemer of van de gevolmachtigde en de statuten van de firma.
 TOP-HAT PLAN of TOP-HAT PLUS PLAN
de aanvraag dient ondertekend te worden door de gevolmachtigde van de verzekeringnemer + verzekerde + huwelijkspartner indien
men gehuwd is in gemeenschap van goederen. Bij niet-ondertekening door de huwelijkspartner van de verzekerde, verklaart de verzekerde, door
ondertekening van dit bijvoegsel, niet gehuwd te zijn onder gemeenschap van goederen.
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Handtekening(en) van de aanvrager(s) - (ondergetekende is niet minderjarig en werd niet onder curatele gesteld),

