
Hiermee vraag ik dat er wordt overgegaan tot de volgende arbitrage:

n Voor de fondsen in rekeneenheden verbinden de medeverzekeraars zich alleen met betrekking tot het aantal rekeneenheden, maar niet met hun 
waarde. De bedragen belegd in fondsen in rekeneenheden zijn niet gewaarborgd, maar zijn onderhevig aan schommelingen naar boven en naar 
beneden, afhankelijk van de evolutie van de financiële markten in het bijzonder.

n Ik begrijp dat de valutadatum voor de beleggingen in fondsen in rekeneenheden (Tak 23) die van de woensdag is (of de laatste beursdag die eraan 
voorafgaat als woensdag geen beursdag is) na de datum van ontvangst van de aanvraag voor arbitrage op de zetel van Abeille Vie, onder voorbehoud 
van zijn aanvaarding, en wanneer de aanvraag voor arbitrage werd ontvangen voor 16.00 uur tijdens de werkdag die voorafgaat aan de geldende 
valorisatiedag.

n Ik erken, voorafgaand aan deze verrichting, kennis te hebben genomen met de vereenvoudigde prospectussen/ EBI’s van de financiële toezichthouder 
van de fondsen in rekeneenheden die ik gekozen heb (beschikbaar op de website www.afer-europe.com).

Ik wens dat het op mijn aansluiting belegde spaarkapitaal volledig als volgt wordt verdeeld:
OF EEN NIEUWE VERDELING VAN DE VERSCHILLENDE BELEGGINGSFONDSEN

+

Handtekening van de aangeslotene of volmachthouder
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AANVRAAG TOT ARBITRAGE

LEVENSVERZEKERINGSOVEREENKOMST AFER EUROPE  
AANSLUITINGSNUMMER

AANGESLOTENE:1

SPECIFIEKE ARBITRAGE:2

Ik, ondergetekende       De heer        Mevrouw      
Naam: ................................................................................................................................................  Voornaam: .............................................................................
Geboortenaam: ...............................................................................................................................  Geboren op: ........................................................................... 

Te (stad, land): ........................................................................................................................................................................................................................................

TE BEZORGEN BEWIJSSTUKKEN         3

n Kopie geldig identiteitsbewijs 
n Formulier Eisen en Behoeften*
*Opmerking : Indien niet aanwezig in het dossier – Het formulier Eisen en Behoeften is vijf jaar geldig

Opgemaakt te: ............................................... Datum: ........../............/............

Ik richt mijn aanvraag tot:

Abeille Vie Belgisch filiaal
Louizalaan 231 - 1050 BRUSSEL

E-mail: afer-europe@abeille-assurances.fr 
Tel : 02 627 47 01

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 Epargne Retraite 
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.

DESINVESTERING IN € OF %
WAARBORGFONDS(1)  €  %
 AFER PATRIMOINE  € %
AFER DIVERSIFIÉ DURABLE  € %
AFER OBLIG MONDE ENTREPRISES  € %
AFER-SFER  € %
 AFER ACTIONS MONDE  € %
AFER ACTIONS AMÉRIQUE  € %
  AFER MARCHÉS ÉMERGENTS  € %
 AFER ACTIONS EURO  € %

INVESTERING IN %
WAARBORGFONDS(1)  %
 AFER PATRIMOINE %
AFER DIVERSIFIÉ DURABLE %
AFER OBLIG MONDE ENTREPRISES %
AFER-SFER %
 AFER ACTIONS MONDE %
AFER ACTIONS AMÉRIQUE %
  AFER MARCHÉS ÉMERGENTS %
 AFER ACTIONS EURO %

Total(2) : 100 %
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EURO TOTAL

.............. % .............. % .............. % .............. % .............. % .............. % .............. % .............. % .............. % 100 %

(1) Er moet minimaal € 762 in het Waarborgfonds blijven                                                  (2) Het totaal moet uitkomen op 100%


