AG Ascento Free

Aanduiding/Wijziging van begunstigde(n) bij overlijden
Verzend dit ingevulde en ondertekende document per post naar: AG Insurance nv - Ascento Team 1JQ5A - E. Jacqmainlaan 53 1000 Brussel

Betreffende volgend(e) AG Ascento Free contract(en):

.................................................

Naam & voornaam van de verzekeringnemer: ........................................................................... Geboortedatum: ..............................
Gezinssituatie :
gehuwd
ongehuwd
weduw(e)(naar)
wet. samenwonend

uit de echt gescheiden

gerechtelijk gescheiden van tafel en bed

Op vraag van de verzekeringnemer wordt de inhoud van de begunstigingsclausule bij overlijden vastgelegd overeenkomstig
de onderstaande bepalingen. De aanduiding/wijziging van de begunstigden bij overlijden voor bovenvermelde AG Ascento
contracten gebeurt zoals beschreven in wat volgt.

Stap n° 1: Vaststellen de voorrangsorde
De verzekeringnemer duidt de begunstigde(n) aan in de voorrangsorde van zijn keuze. Hij doet dit door de vakjes in kolom n°1
van de onderstaande tabel te nummeren volgens de orde die hij verkiest.

Stap n°2: Verdeling tussen de begunstigden
Als meerdere begunstigden aangeduid worden in dezelfde rang, dan dient de verzekeringnemer in kolom n°2 het percentage
te vermelden dat aan elk van hen toegekend moet worden.
Bij gebreke hiervan gebeurt de verdeling in gelijke delen.
Stappen

n°1

n°2

Rang(2)

Verdeling

De echtgeno(o)t(e) of de wettelijke samenwonende van de verzekeringnemer

……

……%

De kinderen van de verzekeringsnemer per gelijke delen (1)

……

……%

De kleinkinderen van de verzekeringsnemer per gelijke delen

……

……%

De nalatenschap van de verzekeringsnemer

……

……%

Andere (naam, voornaam, plaats en geboortedatum):

……

……%

Andere (naam, voornaam, plaats en geboortedatum):

……

……%

Andere (naam, voornaam, plaats en geboortedatum):

……

……%

Andere (naam, voornaam, plaats en geboortedatum):

……

……%

(1)

Als één van de kinderen van de verzekeringnemer vooroverleden is, dan zal het deel van dat kind in gelijke delen verdeeld worden onder zijn kinderen; bij ontstentenis hiervan onder
de andere kinderen van de verzekeringnemer.

(2)

De rang speelt enkel als er in de voorgaande rang niemand overblijft omwille van overlijden of weigering. Indien meerdere personen in eenzelfde rang voorkomen, dan doet het
overlijden of de weigering van één van hen het deel van de andere personen in dezelfde rang in gelijke delen toenemen, onder voorbehoud van wat in punt (1) gezegd is.

Het huidige document vernietigt en vervangt elke voorgaande bepaling betreffende hetzelfde onderwerp, en neemt aanvang op de
ontvangstdatum van het document door AG Insurance.
Het schrappen en verbeteren van woorden of cijfers wordt niet aanvaard en maken dit document ongeldig. Indien u wijzigingen
wenst aan te brengen, moet u een nieuw document invullen.
De verzekeringnemer naam en voornaam : ........................................................
Datum : ........ / ........ / ................

0079-8150533N-04032016
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