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STORTINGSFORMULIER

VELIB

Aansluiting

WAARBORGFONDS                     %
AFER PATRIMOINE                      %
AFER DIVERSIFIÉ DURABLE             %
AFER SFER                              %
AFER OBLIG MONDE ENTREPRISES     %
AFER ACTIONS MONDE                 %
AFER ACTIONS AMÉRIQUE**          %
AFER MARCHÉS ÉMERGENTS**        %
AFER ACTIONS EURO                   %

1

2

3

4

E-MAILADRES**: 

*cf. Bijlage ‘Geheugensteun’ nomenclatuur Bedrijfstakken en Socioprofessionele categorieën AFER Europe.
** Door het bekendmaken van dit adres aanvaard ik om via deze weg informatie van Aviva Vie te ontvangen. Conform de wet ter bescherming van de
privacy kan ik op ieder moment dit soort verzending stopzetten door een brief te versturen naar Aviva Vie - Afer Europe, Louizalaan 231, 1050 Brussel -
afer-europe@aviva.com. 

NAAM (in hoofdletters):

Meisjesnaam (voor 
getrouwde vrouwen): Voornaam:

Gezinssituatie:   o Gehuwd   o Ongehuwd   o Gescheiden   o Weduwnaar/weduwe   o Wettelijk samenwonend  

Geboren op:                                            te (stad, land)

Nationaliteit:                                                                                         

Beroepssituatie: (1 enkele keuze mogelijk)  o Loontrekkende/Ambtenaar  o Zelfstandige  o Gepensioneerde  o Zonder beroepsactiviteit

Beroep:                                                                                                                    

Code bedrijfstak*: NACE*-code:

Wonende:

Postcode:                                Stad:

LID: Ik ondergetekende  o De heer   o Mevrouw   o Juffrouw 

AANVULLENDE STORTING: (de storting moet afkomstig zijn van een Belgische rekening op naam van het lid) 

BEDRAG VAN DE STORTING IN EURO: (minimaal 150 €). De storting gebeurt door overschrijving op
bankrekening: BE61 3701 2948 8017 van AVIVA VIE bij ING.

BELEGGINGSKEUZE: (verplicht in te vullen)  
De gekozen verdeling wordt toegepast na afname van de stortingskosten en de belasting op de storting.  
Indien u geen specifieke verdeling aanduidt, gaat uw storting volledig naar het Waarborgfonds.

Verdeling van mijn storting:                                                                                  

Paraaf van het lid

POLITIEK PROMINENTE PERSOON:   o JA  o NEEN
Ik ben een politiek prominent persoon als:
“Ik minder dan 12 maanden geleden of nu nog steeds een politieke, gerechtelijke of administratieve functie vervul voor
rekening van een staat(1) of als ik een rechtstreeks familielid(2) ben van een persoon die zo’n functie vervult of heeft vervuld, of
als ik nauw verbonden ben (3) met een persoon die een soortgelijke functie vervult of heeft vervuld” (conform de 3de Europese
Richtlijn van 26 oktober 2005).

o Indien JA, oorsprong van de hoedanigheid van een PPP:
(1) Staatshoofd, regeringsleider, minister, afgevaardigd minister en staatssecretaris, parlementslid, lid van een hooggerechtshof, een grondwettelijk hof of een
andere hoge rechtsmacht waarvan de beslissingen niet of slechts in uitzonderlijke omstandigheden herroepbaar zijn; lid van een rekenhof; hoofd of lid van een
directieraad van een centrale bank; ambassadeur, zaakgelastigde, hogere officier van de strijdmachten; lid van een bestuursinstelling, directie of raad van toezicht
van een overheidsbedrijf.
(2) De echtgeno(o)t(e) of de wettelijk samenwonende die door het nationale recht wordt erkend van de persoon bedoeld in (1) als evenwaardig van een
echtgeno(o)t(e), de kinderen en hun echtgenoten of wettelijke samenwonenden en hun ouders.
(3) Iedere natuurlijke persoon die werd geïdentificeerd als de effectieve begunstigde van een rechtspersoon samen met een politiek prominente persoon; iedere
natuurlijke persoon waarvan bekend is dat hij nauwe zakelijke banden onderhoudt met een politiek prominente persoon.

Ik erken het informatiedossier te hebben ontvangen en
kennis te hebben genomen van de vereenvoudigde
prospectussen/EBI’s van de financiële toezichthouder
van de ICBE’s die ik heb geselecteerd en waar, indien
het ICBE feeder funds betreft, de vereenvoudigde
prospectussen/EBI’s van de belangrijkste
overeenkomende ICBE’s waren bijgevoegd.
Ik weet dat ik informatie over de laatste
vereenvoudigde prospectussen/ EBI’s van ICBE’s die in
aanmerking komen voor de overeenkomst op aanvraag
naar het postadres van de verzekeraar of op de website
www.dewinnendespaarders.be kan verkrijgen.
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AVIVA VIE
Maatschappelijke zetel: 70, avenue de l’Europe te 92270 Bois-Colombes - 732 020 805
RCS Nanterre Naamloze vennootschap voor levensverzekering en kapitalisatie naar
Frans recht, (Aviva Vie S.A.), hoofdverzekeraar Onderneming onderworpen aan het
Frans verzekeringswetboek met een kapitaal van € 1 205 528 532,67
Belgisch filiaal: Louizalaan 231, 1050 Brussel - RPR Brussel - KBO 808.167.178. 

Aviva Epargne Retraite 
Maatschappelijke zetel: 70, avenue de l’Europe te 92270 Bois Colombes - 378 741 722
RCS Nanterre
Naamloze vennootschap met een maatschappelijk kapitaal van €553 879 451
Naamloze vennootschap naar Frans recht (A.E.R.) 
Belgisch filiaal: Louizalaan 231, 1050 Brussel - RPR Brussel - KBO 808.197.268. 

IVZW AFER EUROPE +
Louizalaan 523, 1050 Brussel – RPR Brussel – 0834.096.664.

+

Ik stuur mijn stortingsformulier naar: 

AVIVA VIE Belgisch filiaal
Louizalaan 231 - 1050 Brussel

Email: afer-europe@aviva.com - Tel. 02 627 47 01

Handtekening van het lid

GEHEUGENSTEUNTJE
In de lijsten hieronder vindt u de correcte codes voor de

socioprofessionele categorieën en bedrijfstakken.

Opgemaakt te: ..............................., op: 

GES02

7

5

6 BESTRIJDEN VAN HET WITWASSEN VAN KAPITAAL EN DE FINANCIERING VAN TERRORISME: 

In het kader van de regelgeving betreffende de strijd tegen het witwassen van kapitaal en tegen de financiering van terrorisme,
kan de maatschappij vragen om bijkomende documenten te bezorgen (buiten de bovengenoemde verplichte bewijsstukken)
tijdens de analyse van het dossier.

PERSOONLIJKE LEVENSSFEER: 

o Ik heb er akte van genomen (vakje aanvinken) dat de informatie en gegevens die ik u bezorg met de computer worden
verwerkt en bestemd zijn voor AVIVA VIE, AFER EUROPE+ en de instellingen die moeten tussenkomen voor de registratie en het
beheer van mijn storting, voor onze handelspartners en voor mijn verzekeringstussenpersoon die instaat voor de opvolging
daarvan. Ik geniet een recht van toegang, verzet en rechtzetting en moet me daarvoor richten tot AVIVA VIE.
Ik kan ook het openbaar register van de geautomatiseerde verwerkingen raadplegen dat de Commissie voor de bescherming
van de persoonlijke levenssfeer bijhoudt. Ik heb er akte van genomen dat deze informatie meer bepaald op het Franse
grondgebied zal worden verwerkt. 

TE BEZORGEN BEWIJSSTUKKEN:

• kopie geldig identiteitsbewijs,

• kopie bankuittreksel en of bankkaart,

• kopie adresbewijs.

• Formulier eisen en behoeften. 

Opmerking:
Indien de documenten waar hierboven om wordt gevraagd reeds zijn overhandigd aan AVIVA VIE en nog steeds geldig zijn, moeten
ze niet worden gevoegd bij het stortingsformulier.
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-  G E H E U G E N S T E U N  -

EXEMPLAAR AVIVA VIE++

Code Activiteitensector

02 Kunst, amusement en recreatie (behalve loterijen en kansspelen)

03 Exploitatie van en handel in onroerend goed 

08 Financiële activiteiten en verzekeringen

09 Activiteiten in het onderwijs, de gezondheidszorg, het openbaar ambt, de landbouw, de visvangst en gelijkgestelde

09 Groot- en kleinhandel (uitgezonderd reparatie van auto’s en motorfietsen)

09 Vervaardiging van textiel en kleding

10 Groot- en kleinhandel; reparatie van auto’s en motorfietsen

10 Vervaardiging van auto’s, aanhangwagens en opleggers

13 Informatie en communicatie

14 Bouw van gebouwen; ontwikkeling van bouwprojecten

14 Winning van metaalertsen

14 Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht

15 Distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering

16 Onderwijs

17 Vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten

18 Extraterritoriale organisaties en lichamen

18 Openbaar bestuur en defensie; verplichte sociale verzekeringen

19 Verschaffen van accommodatie en maaltijden

22 Dienstverlenende activiteiten: verenigingen, reparatie van consumentenartikelen

22 Overige industrie

26 Winning (uitgezonderd winning van metaalertsen)

29 Bouw; andere werken: weg- en waterbouw

30 Recreatie: loterijen en kansspelen

30 Informatica, elektronische en optische industrie

30 Informatie en communicatie: telecommunicatie

31 Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening

36 Zonder beroepsactiviteit (met uitzondering van gepensioneerden) en studenten

37 Administratieve en ondersteunende diensten

37 Zelfstandige werknemers (zonder loontrekkenden)

40 Transport en logistiek

Code Socioprofessionele categorieën
10 Landbouwondernemers

21 Ambachtslui

22 Handelaars en aanverwante

23 Bedrijfsleiders van ondernemingen met 10 werknemers of meer

24 Bedrijfsleiders van ondernemingen met minder dan 10 medewerkers

31 Vrije beroepen

33 Kaderleden in overheidsdienst, intellectuele en artistieke beroepen

37 Kaderleden van bedrijven

42 Tussenkader in het onderwijs, de gezondheidszorg, de overheid en aanverwante

46 Commerciële beroepen

47 Technici

48 Ploegbazen, opzichters

52 Ambtenaren

53 Politie en militairen

54 Administratieve medewerkers van bedrijven

55 Winkelbedienden

56 Dienstverlenend personeel aan particulieren

62 Arbeiders

85 Personen zonder beroepsactiviteit (behalve gepensioneerden), studenten


