PERSOONLIJK en VERTROUWELIJK

Briefwisseling richten aan

Vivium
HP 0080
Desguinlei 92
2018 Antwerpen
Voor meer informatie

Service Centre Employee Benefits
Tel. 03/244.66.77
sceb-antwerpen@vivium.be
Onze referentie

530-012345-6789
Antwerpen, dd maand jjjj
Betreft: Uw uitdiensttreding bij <Naam werkgever>

Geachte mevrouw/ heer,

U bent uit dienst gegaan bij bovenvermelde werkgever.
Dit heeft invloed op uw groepsverzekeringscontract bij Vivium. Op het bijgevoegde benefit statement vindt u de
nieuwe situatie, met vermelding van uw verworven reserves.
Deze bedragen op dd/mm/jjjj: x.xxx,xx EUR.
Rond deze verworven reserves hebt u één van de volgende mogelijkheden:
1. U laat ze in de pensioentoezegging van uw ex-werkgever.
2. U draagt ze over.
We gaan hieronder verder in op deze mogelijkheden:
1. U laat uw verworven reserves in de pensioentoezegging van uw ex-werkgever
In dat geval hebt u 2 mogelijkheden:
1.1. U behoudt uw reserves, in de pensioentoezegging, zonder enige wijziging
In dat geval hebt u recht op het volgende (inclusief verworven winstdeelname):
In de pensioentoezegging met eindleeftijd xx jaar
Verworven prestaties op xx jaar (aanvullend pensioenkapitaal)
Bij overlijden vóór xx jaar keert Vivium niets uit

www.vivium.be

x.xxx,xx EUR
x.xxx,xx EUR
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1.2. U kiest voor een overlijdenswaarborg die gelijk is aan de verworven reserves, zonder een andere
wijziging van de pensioentoezegging
In dat geval hebt u recht op het volgende (inclusief verworven winstdeelname):
In de pensioentoezegging met eindleeftijd xx jaar
Verworven prestaties op xx jaar, herrekend ten gevolge van de keuze
voor onderstaande waarborg bij overlijden (aanvullend
pensioenkapitaal)
Uitkering bij overlijden vóór xx jaar (waarde op dd/mm/jjjj)
Bij overlijden vóór xx jaar keert Vivium de waarde op de datum van uw
overlijden uit aan uw begunstigde(n) zoals van toepassing in de
pensioentoezegging vóór uw uitdiensttreding

x.xxx,xx EUR

x.xxx,xx EUR

Kiest u voor keuzemogelijkheid 1.2. dan moet u ons deze keuze meedelen via bijgevoegd formulier,
binnen de 30 dagen na ontvangst van deze brief.
Kiest u voor 1.1. dan moet u verder niets doen. U behoudt evenwel 12 maanden, vanaf ontvangst van deze
brief, het recht alsnog voor mogelijkheid 1.2. te kiezen.
2. U draagt uw verworven reserves over
U hebt te allen tijde het recht om uw verworven reserves, die reeds meer bedragen dan het gegarandeerd
wettelijk minimum, over te dragen. Deze verlaten dan de pensioentoezegging. Vanaf dan bestaan er geen
verdere aanspraken meer ten opzichte van uw ex-werkgever. Vivium rekent voor deze overdracht geen
kosten aan.
Voor het overdragen van uw verworven reserves hebt u 3 mogelijkheden:
2.1. U brengt ze onder in de onthaalstructuur van Vivium
Daar worden ze aangewend in een nieuw contract bij Vivium, op uw naam, waar ze oprenten aan een
vaste rentevoet tot de eindleeftijd van uw oorspronkelijke pensioentoezegging, volgens de
voorwaarden van de onthaalstructuur.
Overlijdt u voor die eindleeftijd? Dan keert Vivium de waarde van dit contract op dat moment uit aan
uw begunstigde(n) zoals van toepassing in de pensioentoezegging vóór uw uitdiensttreding.
De algemene voorwaarden van de onthaalstructuur vindt u terug op www.eb-connect.be onder
Algemene Voorwaarden >> Onthaalstructuur (ref 6116).
Op het bijgevoegde formulier vindt u een overzicht van de verzekerde kapitalen in de onthaalstructuur.
2.2. U draagt ze over naar de pensioeninstelling van uw nieuwe werkgever
Bij uw nieuwe werkgever kan u informatie inwinnen over de wijze waarop uw reserves zullen
aangewend worden bij de pensioeninstelling die instaat voor het beheer van zijn pensioentoezegging.
Op het bijgevoegd formulier kan u de gegevens van uw nieuwe werkgever en van zijn
pensioeninstelling meedelen zodat Vivium de reserve-overdracht kan uitvoeren.

2.3. U draagt ze over naar een gemeenschappelijke pensioenkas
Dit wil zeggen dat uw reserves worden aangewend in een nieuw contract, op uw naam, bij een
pensioeninstelling die de kosten beperkt en de winst verdeelt onder haar aangeslotenen in verhouding
tot hun reserves.
Informatie over de gemeenschappelijke pensioenkassen kan u vinden op de website van de FSMA
www.fsma.be/nl onder Toezicht >> Pensioenen >> Aanvullende pensioenen >> Werknemers >>
Lijsten >> Instellingen art. 22 Wet 12-07-1957.
Bij deze pensioenkassen kan u informatie inwinnen over de voorwaarden en de door hen eventueel
aangerekende kosten.
Op het bijgevoegd formulier kan u de gegevens van de gemeenschappelijke pensioenkas meedelen
zodat Vivium de reserve-overdracht kan uitvoeren.
Kiest u voor één van de hiervoor vermelde mogelijkheden “Overdragen van uw verworven reserves”?
Deel ons dan uw keuze mee via bijgevoegd formulier.
Welke optie u ook kiest, wij willen u op het volgende attent maken:
∗

Door uw uitdiensttreding werd uw collectieve verzekering arbeidsongeschiktheid stopgezet.

∗

U bent verplicht uw verworven reserves op te nemen vanaf het moment dat uw wettelijk pensioen
effectief ingaat.

∗

Het is niet mogelijk uw groepsverzekering op te nemen vóór het moment waarop u voldoet aan de
voorwaarden om met wettelijk pensioen te gaan.

Wat verwachten wij concreet van u?
Wenst u uw reserves ongewijzigd in de pensioentoezegging van uw ex-werkgever te behouden, hoeft u verder
niets te doen.
Maakt u een andere keuze? Bezorg ons dan het antwoordformulier in bijlage ondertekend terug.
Hebt u ervoor gekozen om uw verworven reserves bij Vivium te laten?
U kan uw verzekerde waarborgen, jaarlijks geactualiseerd op 01/01, raadplegen op mypension.be (onder
pensioeninstelling: P&V Verzekeringen CVBA).
Deel ons elke toekomstige adreswijziging mee. Zo kunnen wij u te allen tijde contacteren.
Met vriendelijke groeten,

Hilde Vernaillen
Voorzitter van het Directiecomité

Bijlagen:

Antwoordformulier naar aanleiding van uitdiensttreding
Benefit Statement

Antwoordformulier naar aanleiding van uitdiensttreding
Naam aangeslotene: <Naam aangeslotene>
Nummer(s) aangeslotene: 530-012345-6789
Keuzemogelijkheid 1: U laat uw verworven reserves (op dd/mm/jjjj = x.xxx,xx EUR) in de
pensioentoezegging van uw ex-werkgever
1.1. Zonder enige wijziging
In de pensioentoezegging met eindleeftijd xx jaar
Verworven prestaties op xx jaar (aanvullend pensioenkapitaal)

x.xxx,xx EUR

Bij overlijden vóór xx jaar keert Vivium niets uit

x.xxx,xx EUR

Kiest u hiervoor? Dan hoeft u verder niets te doen.
1.2. Met als enige wijziging een overlijdenswaarborg gelijk aan uw verworven
reserves
In de pensioentoezegging met eindleeftijd xx jaar
Verworven prestaties op xx jaar, herrekend ten gevolge van de keuze voor
onderstaande waarborg bij overlijden (aanvullend pensioenkapitaal)
Uitkering bij overlijden vóór xx jaar (waarde op dd/mm/jjjj)
Bij overlijden vóór xx jaar keert Vivium de waarde op de datum van uw overlijden
uit aan uw begunstigde(n) zoals van toepassing in de pensioentoezegging vóór uw
uitdiensttreding

x.xxx,xx EUR
x.xxx,xx EUR

Kiest u hiervoor? Stuur dit formulier, na aankruising van bovenstaand vakje, ondertekend terug binnen de 30
dagen na ontvangst van deze brief.
Keuzemogelijkheid 2: U draagt uw verworven reserves over.
Deze bedragen reeds meer dan het gegarandeerd wettelijk minimum
2.1. Naar de onthaalstructuur Vivium
In de onthaalstructuur Vivium met eindleeftijd xx jaar
Verworven prestaties op xx jaar (aanvullend pensioenkapitaal)

x.xxx,xx EUR
De waarde van uw verworven
Uitkering bij overlijden vóór xx jaar aan uw begunstigde(n) zoals van
reserves op moment van overlijden
toepassing in de pensioentoezegging vóór uw uitdiensttreding
(op dd/mm/jjjj = x.xxx,xx EUR)
Kiest u hiervoor? Stuur dit formulier, na aankruising van bovenstaand vakje, ondertekend terug.

2.2. Naar de pensioeninstelling van uw nieuwe werkgever
Kiest u hiervoor? Stuur dit formulier, na aankruising van bovenstaand vakje en na invulling van onderstaande
gegevens, ondertekend terug.
Aangeslotene
Rijksregisternummer: <RRNR>
Pensioeninstelling
Vorige: Vivium

Nieuwe: ………………………. …………………….

Refertenummer: 530-012345-6789

Refertenummer: ……………………………………..

KBO-nummer: 0402.236.531

KBO-nummer: ………………....................................
Rekeningnummer: BE ……………………………….

Inrichter (werkgever, vennootschap of sectorale inrichter)
Vorige: <Naam werkgever>

Nieuwe: ……………………………………………...

KBO-nummer: <KBO-nummer>

KBO-nummer: ………………………………………

Beroepsstatuut: loontrekkende

Beroepsstatuut: loontrekkende / zelfstandige
(schrappen wat niet past)

Vertrekdatum: dd/mm/jjjj

Aansluitingsdatum pensioenplan: …/…/…….

2.3. Naar een gemeenschappelijke pensioenkas
Kiest u hiervoor? Stuur dit formulier, na aankruising van bovenstaand vakje en na invulling van onderstaande
gegevens, ondertekend terug.
Aangeslotene
Rijksregisternummer: <RRNR>
Pensioeninstelling
Vorige: Vivium

Nieuwe: ………………………………………………

Refertenummer: 530-012345-6789

Refertenummer: ……………………………………...

KBO-nummer: 0402.236.531

KBO-nummer: ……………….....................................
Rekeningnummer: BE ………………………………

Terug te sturen per post of e-mail naar:
Vivium
Employee Benefits HP 0080
Desguinlei 92
2018 Antwerpen
sceb-antwerpen@vivium.be

Opgemaakt te ……………………….. op ………………………..
Handtekening,

__________________________________________________________________________________
Gegevensbescherming
In het kader van het beheer van uw groepsverzekering verzamelt en verwerkt P&V Verzekeringen CVBA, met
maatschappelijke zetel te 1210 Brussel, Koningsstraat 151, uw persoonsgegevens en dit in haar hoedanigheid van
verantwoordelijke voor de verwerking. Deze gegevens worden met de grootste discretie en enkel door personen die daartoe
gemachtigd zijn, verwerkt.
Meer informatie met betrekking tot de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vindt u in de algemene
voorwaarden van uw groepsverzekering. Het beleid van P&V Verzekeringen CVBA betreffende de bescherming van het
privéleven kan u consulteren op www.vivium.be/privacy.

__________________________________________________________________________________

