
(*) U moet één formulier invullen per aansluiting.

Ik, ondergetekende :        De heer         Mevrouw         Juffrouw 

Naam :                                                                                                                                                                                                                  Voornaam: 

Geboortenaam (voor getrouwde vrouwen) :  

Geboren op :   

Adres : 

Tel :                                                                    E-mail(*) :  

Postcode:      Stad:                                                                                                                         Land:  
(*) Door het bekendmaken van dit adres aanvaard ik om via deze weg informatie betreffende mijn contract van Aviva Vie te ontvangen. Ik kan om het even wanneer een einde stellen aan deze 
manier van informatieverstrekking door een brief te sturen naar Aviva Vie - Belgisch filiaal, Louizalaan 231, 1050 Brussel - afer-europe@aviva.com

AANGESLOTENE : 

GEEF VANAF VANDAAG VOLMACHT AAN:
GEVOLMACHTIGDE:

V OORWAARDEN VAN D EZE VO LMACHT:

Naam:                                                                                                                                                                 Voornaam: 

Geboren op:    

Te: _________________________________

Verplicht bij te voegen: een kopie van de voor- en achterzijde van een geldig identiteitsbewijs van de gevolmachtigde evenals het 
elektronische attest.

Aansluitingsnummer van de gevolmachtigde indien aangesloten:   

1)  Om alle stortingen, gedeeltelijke afkopen, voorschotten en arbitrages uit te voeren.
2)  Om alle handelingen van administratief beheer te verrichten, zoals een wijziging van adres of bankgegevens.

Wilt u de volmacht beperken, gelieve dan te schrappen wat niet past.

• Deze volmacht is geldig tot uitdrukkelijke herroeping door eender welke partij, per aangetekende brief tegen ontvangstbewijs gericht aan de 
maatschappelijke zetel van Aviva Vie , Belgisch filiaal, Louizalaan 231, 1050 Brussel

• Elke uitbetaling gebeurt op naam van het lid door een overschrijving op zijn naam.

• De volmachthouder kan in geen enkel geval de begunstigingsclausule van de aansluiting wijzigen, noch de aansluiting afsluiten (volledige afkoop).

• Het lid kan op geen enkele wijze de aansprakelijkheid verhalen op Aviva Vie voor handelingen uitgevoerd door zijn gevolmachtigde.

SUBROLEVENSVERZEKERINGSOVEREENKOMST AFER EUROPE

Vol mach t  v oor aa ns lu iting:                                                  
( * )

Deze nieuwe volmacht ANNULEERT en VERVANGT VERPLICHT de voorgaande registratie
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Opgemaakt te: ................................................................................................................................................................, op: 

Handtekening van het lid (volmachtgever)
voorafgegaan door de handgeschreven  

vermelding “Goed voor volmacht”

Handtekening van de gevolmachtigde 
voorafgegaan door de handgeschreven vermelding  

“Goed voor aanvaarding van de volmacht”


