Aanduiding van begunstigde
De prestaties in geval van overlijden van een aangeslotene worden aan de begunstigde(n)
uitgekeerd in de hierna vermelde volgorde :

1. de echtgeno(o)ot(e) van de aangeslotene voor zo ver die niet gerechtelijk van tafel
en bed of feitelijk gescheiden is, of die zich niet in aanleg tot scheiding van tafel en
bed of echtscheiding bevindt. De echtgenoten worden geacht feitelijk gescheiden
te zijn wanneer uit de bevolkingsregisters blijkt dat zij een verschillende woonplaats
hebben ;
2. bij ontstentenis, de persoon die wettelijk samenwoont met de aangeslotene in de
zin van artikel 1475 tot 1479 van het Burgerlijk Wetboek, en die geen bloedverwant
is van de aangeslotene ;
3. bij ontstentenis de kinderen van de aangeslotene, of bij plaatsvervulling, hun
nakomelingen ;
4. bij ontstentenis de door de aangeslotene per aangetekend schrijven aangeduide
perso(o)n(en), waarbij de laatst verstuurde aangetekende brief rechtsgeldig is ;
5. bij ontstentenis de ouders van de aangeslotene. Bij overlijden van één van hen
komt het kapitaal toe aan de langstlevende ;
6. bij ontstentenis de broers en zusters van de aangeslotene, bij plaatsvervulling hun
kinderen ;
7. bij ontstentenis de wettelijke erfgenamen van de aangeslotene, met uitsluiting van
de staat ;
8. bij ontstentenis het financieringsfonds.

Als u niet gehuwd bent, niet wettelijk samenwoont en geen kinderen hebt, kan u de
persoon aanduiden die bij uw overlijden de begunstigde wordt van uw aanvullend
pensioen. Dit kan u doen door de keerzijde van dit formulier in te vullen en aangetekend
te sturen naar :

Federale Pensioendienst
Dienst S521 “Aanvullende pensioenen”
5e verdieping
Zuidertoren
1060 Brussel

Aangeslotene
Naam en voorna(a)m(en)
Rijksregisternummer
Burgerlijke staat

Begunstigde:

volgorde

of

toe te passen
percentage

%

volgorde

of

toe te passen
percentage

%

volgorde

of

toe te passen
percentage

%

Naam en voorna(a)m(en)
Adres

Rijksregisternummer

Begunstigde:
Naam en voorna(a)m(en)
Adres

Rijksregisternummer

Begunstigde:
Naam en voorna(a)m(en)
Adres

Rijksregisternummer

Opgemaakt te: ………………………………………..
Handtekening:

Datum: …./……./………

