Aanvraag
Reserve-overdracht

AANVRAAG TOT RESERVE-OVERDRACHT
in uitvoering van de overeenkomsten van 22 september 2015 m.b.t. de individuele reserveoverdracht voor aanvullende pensioenen tussen pensioeninstellingen

I. Technische gegevens
Ondergetekende vraagt om de verworven reserves, opgebouwd bij de vorige pensioeninstelling
over te dragen naar de nieuwe pensioeninstelling.
1. Aangeslotene
Naam, voornaam:
Straat:

Nr:

Postcode:

Gemeente:

└┴┴┴┴┴┘ └┴┴┘ └┴┘

Rijksregisternummer:
Geboortedatum:

Bus:

/

/

Geslacht:

Man

Vrouw

2. Pensioeninstelling
Vorige pensioeninstelling

Nieuwe pensioeninstelling

Naam
Refertenummer
KBO-nummer(1)
IBAN

Rekeningnummer(1)

BIC

3. Inrichter (werkgever, vennootschap of sectorale inrichter)
Vorige inrichter

Nieuwe Inrichter

(2)

Naam
KBO-nummer(1)
Beroepsstatuut
van de aangeslotene
Vertrekdatum
(1)

(2)

Loontrekkende
Zelfstandige
/

Loontrekkende
Zelfstandige

/

Deze gegevens kunnen eventueel na ondertekening van het document door de vorige pensioeninstelling worden
aangevuld.
Enkel van toepassing in geval van een reserve-overdracht naar de pensioeninstelling van de nieuwe inrichter
(= werkgever, vennootschap of sectorale inrichter).
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De overgedragen reserves zijn onderworpen aan de voorwaarden van toepassing bij de nieuwe
pensioeninstelling.
Na de effectieve reserve-overdracht kan de aangeslotene geen aanspraken op het overgedragen
bedrag van de reserves meer laten gelden tegenover de oude pensioeninstelling. Indien het
nieuwe pensioenplan voorziet dat de reserves niet onmiddellijk verworven zijn, kan deze bepaling
niet van toepassing zijn op naar dit plan overgedragen reserves.
De uitkeringen die resulteren uit de overgedragen reserves worden berekend volgens de
technische basissen die van toepassing zijn bij de nieuwe pensioeninstelling vanaf het ogenblik
van overdracht.
Handtekening van de aangeslotene,

II. Toestand na de overdracht
Datum waarop het contract afgesloten met de nieuwe pensioeninstelling en waarnaar de
verworven reserves worden overgedragen, van kracht wordt:
/
/
.

III. Technische gegevens van de overdracht
Datum van de reserve-overdracht:
Contract

/

/

(3)

.

Reserve (exclusief winstdeelname)
op het ogenblik van de overdracht

Winstdeelname
reserves

Bijdragen gestort door de
inrichter
Reserves opgebouwd met
bijdragen gestort vóór 1/1/1993:

Reserves opgebouwd met
bijdragen gestort vanaf 1/1/1993:

Bijdragen gestort door de
aangeslotene
Totaal overgedragen bedrag:
(3)

EUR.

De vorige pensioeninstelling verbindt er zich toe om de reserve-overdracht effectief uit te voeren binnen de 30
kalenderdagen volgend op de vermelde datum van de reserve-overdracht.

Handtekening van de vorige pensioeninstelling,
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