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AANSLUITINGSNUMMER
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AANGESLOTENE

Ik ondergetekende

De heer

Mevrouw

Naam : .................................................................................................................................................... Voornaam : ..........................................................................
Geboortenaam : ................................................................................................................................... Geboren op : .......................................................................
Te (stad, land) : ..................................................................................................................................... Nationaliteit : .......................................................................
Fiscale woonplaats : ...............................................................................................................................................................................................................................
Postcode : ........................................ Stad : ....................................................................................................................... Land : ......................................................
Telefoon : ....................................................... E-mail : ................................................................................................................... Privéleven(1)
Politiek Prominent Persoon(1) :

Ja

Neen

Ja

Neen

Nabije omgeving

Zo ja, uitgeoefende functie : .................................................... Datum van stopzetting (in voorkomend geval) / link met PPP : ................................................
(1) Cf. Bijlage 1 “Politiek Prominent Persoon, Privéleven”
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Gevraagd bedrag : € ......................................................, ofwel voluit in letters .............................................................................................................. euro,
minimale afkoopsom 400 euro bruto.
Reden voor de verrichting (bestemming van de fondsen) : ...............................................................................................................................................
Multifondsovereenkomst : Opgelet : de afkoop wordt prioritair uitgevoerd op het waarborgfonds tot de minimumdrempel van 762 euro bereikt is. Indien
de afkoop dit minimumbedrag bereikt, wordt hij proportioneel uitgevoerd op de fondsen in rekeneenheden van uw aansluiting.
Monofondsovereenkomst : Opgelet, na de gedeeltelijke afkoop van het Waarborgfonds moet er een minimumbedrag van 762 euro behouden worden.
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BETALING EN TE BEZORGEN BEWIJSSTUKKEN

De betaling wordt uitgevoerd via een storting op een rekening op mijn naam geopend :
Bank : ................................................................................. Bankrekening (IBAN) : ...........................................................................................................................
Verplicht te bezorgen stukken :
• Een kopie van het geldige identiteitsbewijs
• Een kopie van het BIC/IBAN-rekeningafschrift of de bankkaart
• Kopie adresbewijs van minder dan drie maanden oud
•F
 ormulier Eisen en Behoeften (indien niet aanwezig in het dossier)*
*Het formulier Eisen en Behoeften moet aanwezig zijn in uw dossier en is vijf jaar geldig.
Fiscaliteit : Als u fiscaal ingezetene van België bent en uw aansluiting minder dan 8 jaar oud is, wordt een roerende voorheffing van 30% afgehouden op de
interesten en meerwaarden van de afkoop.
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STRIJD TEGEN HET WITWASSEN VAN KAPITAAL EN TEGEN DE FINANCIERING VAN TERRORISME

In het kader van de reglementering inzake de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme kan Abeille Vie, op
ieder ogenblik, bij het onderzoek van het dossier en buiten de bovenvermelde gevallen, vragen om bijkomende stukken voor te leggen.
Ik richt mijn aanvraag tot :
Abeille Vie
Maatschappelijke zetel: 70, avenue de l’Europe te 92270 Bois-Colombes - 732 020 805 RCS Nanterre
Naamloze vennootschap voor levensverzekering en kapitalisatie
Naamloze vennootschap naar Frans recht, (Abeille Vie), hoofdverzekeraar
Onderneming beheerst door het Frans verzekeringswetboek met een kapitaal van € 1.205.528.532,67
Belgisch filiaal: Louizalaan 231, 1050 Brussel - RPR Brussel - KBO 808.167.178.

Abeille Vie Belgisch filiaal
Louizalaan 231 - 1050 BRUSSEL
E-mail : afer-europe@abeille-assurances.fr
Tel : 02 627 47 01

Maatschappelijke zetel: 70, avenue de l’Europe te 92270 Bois Colombes - 378 741 722 RCS Nanterre
Naamloze vennootschap naar Frans recht (Abeille Epargne Retraite)
Onderneming beheerst door het Frans verzekeringswetboek met een kapitaal van € 553.879.451
Belgische filiaal: Louizalaan 231, 1050 Brussel - RPR Brussel KBO 808.197.268.

+

Handtekening van de aangeslotene of gevolmachtigde
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Opgemaakt te : ............................................. Datum : ........../............/............

Abeille Epargne Retraite
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BIJLAGE 1 – Politiek Prominent Persoon, Privéleven
POLITIEK PROMINENT PERSOON
Ik ben een politiek prominent persoon als :
ik in de afgelopen 12 maanden of nu nog steeds een politieke, gerechtelijke of administratieve functie vervul(de) voor
rekening van een staat inclusief de Franse staat(1),
of ik een rechtstreeks familielid ben van een persoon die een dergelijke functie uitoefent of heeft uitgeoefend(2),
of ik nauw verwant ben met een persoon die een dergelijke functie uitoefent of heeft uitgeoefend(3).
(1) Staatshoofd, regeringsleider, lid van een nationale regering of de Europese Commissie; lid van een nationale parlementaire vergadering of
het Europees Parlement, lid van het bestuursorgaan van een politieke partij of groepering die valt onder de bepalingen van wet nr. 88-227 van
11 maart 1988 (wet betreffende de financiële transparantie van het politieke leven) of een buitenlandse politieke partij of groepering; lid van
een hooggerechtshof, grondwettelijk hof of een ander hooggerechtshof waarvan de beslissingen, behalve in uitzonderlijke omstandigheden, niet
in aanmerking komen voor beroep; lid van een rekenkamer; bedrijfsleider of lid van het directieorgaan van een centrale bank; ambassadeur of
zaakgelastigde; opperofficier of hoge officier in het leger; lid van een bestuurs-, directie- of toezichthoudend orgaan van een overheidsbedrijf;
directeur, adjunct-directeur, leden van de raad van een bij verdrag opgerichte internationale organisatie of een persoon die binnen die organisatie
een gelijkwaardige functie bekleedt; de natuurlijke personen die de functie uitoefenen die worden beschouwd als belangrijke publieke functies
en die zijn opgenomen in de lijst die de Europese Commissie op basis van artikel 20bis, paragraaf 3, van richtlijn 2015/849, heeft gepubliceerd.
(2) De echtgenoot of levenspartner; de partner die is verbonden door een solidariteitspact of door een partnerschapsovereenkomst volgens buitenlands recht; de kinderen en hun echtgenoot, hun partner die is verbonden door een solidariteitspact of door een partnerschapsovereenkomst
volgens buitenlands recht; de bloedverwanten in de opgaande linie van de eerste graad.
(3) De natuurlijke personen die, samen met de PPP, uiteindelijke begunstigden[1] zijn van een rechtspersoon, een collectieve belegging, een trust
of een vergelijkbare juridische constructie naar buitenlands recht; de natuurlijke personen die de enige uiteindelijke begunstigden zijn van een
rechtspersoon, een collectieve belegging, een trust of een vergelijkbare juridische constructie naar buitenlands recht waarvan bekend is dat deze
is opgezet ten gunste van de PPP’s; elke natuurlijke persoon waarvan bekend is dat hij nauwe zakelijke banden[2] heeft met de PPP’s.
Deze lijst is limitatief
[1] Een uiteindelijk begunstigde is iedere natuurlijk persoon die, rechtstreeks of onrechtstreeks, in het bezit is van meer dan 25% van het kapitaal
of de stemrechten van de vennootschap (bijvoorbeeld het kapitaal van SAS kan verschillend zijn van de stemrechten als er preferente aandelen
zijn) of, indien dat niet het geval is, een persoon die zeggenschap uitoefent over de bestuurs- of beheersorganen van de vennootschap of over de
algemene vergadering van haar vennoten of aandeelhouders.
[2] De aanwezigheid van zakelijke banden : De band is in principe van commerciële aard, maar kan ook economische belangen van civiele aard
bevatten. Het ‘nauwe’ karakter van een band kan ofwel verband houden met de regelmaat van de interventies van de natuurlijke persoon die dicht
bij de PPP staat, ofwel met het belang van zijn actie op de zaken van de PPP.

PERSOONLIJKE LEVENSSFEER
Ik ga ermee akkoord dat mijn persoonsgegevens voor prospectiedoeleinden worden gebruikt door Abeille Vie [en haar
commerciële partners]. In het kader van de wetgeving betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en meer bepaald
van de algemene verordening betreffende gegevensbescherming ((EU) 2016/679) mogen de in de contractuele documenten
vermelde persoonsgegevens worden verwerkt door Abeille Vie in haar hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke.
De persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden: evaluatie van de verzekerde risico’s, opsporing en
preventie van misbruik en fraude, beheer van het contract en meer bepaald betaling van de premies en kapitalen, afkopen
en vooruitbetalingen, beheer van eventuele geschillen, opmaken van statistieken en uitvoeren van de wettelijke en
voorzichtigheidsverplichtingen die rusten op Abeille Vie en Abeille Epargne Retraite.
In haar hoedanigheid van verzekeraar moet Abeille Vie, met het oog op het beheer van het contract, de verwerkte gegevens in
sommige gevallen ter kennis brengen van derden, bijvoorbeeld een advocaat, notaris of bestuurlijke of gerechtelijke overheid,
om te voldoen aan de geldende wettelijke verplichtingen, meer bepaald inzake de strijd tegen het witwassen van kapitalen en de
financiering van terrorisme.
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Het kan ook gebeuren dat de gegevens ter kennis worden gebracht van uw verzekeringstussenpersoon die belast is met de
opvolging van uw contract. U kunt het openbaar register van de geautomatiseerde verwerkingen raadplegen (bijgehouden
door de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer) en heeft recht op inzage en correctie van de
persoonsgegevens die u aanbelangen; daartoe moet u een gedateerde en ondertekende aanvraag indienen vergezeld van een
fotokopie van de voor- en keerzijde van uw identiteitskaart en gericht aan ons departement afer-europe@abeille-assurances.fr.
Op dezelfde wijze en binnen de grenzen zoals vastgesteld door de verordening betreffende gegevensbescherming kunt u zich
ook verzetten tegen de verwerking van de gegevens, vragen om die verwerking te beperken of vragen om de gegevens te wissen
die op u betrekking hebben. U kunt hierover extra informatie verkrijgen en/of een klacht indienen bij de Commissie voor de
bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel.
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