
 

I. AANVRAAG TOT BETALING VAN HET AANVULLEND PENSIOEN 

 

Naam en voornaam van de arbeider/ster:  _______________________________________________________________________  

Rijksregisternummer:  __________________________________________________  Telefoonnummer:  _____________________  

Adres:  _____________________________________________________________________________________________________  

Ten gevolge van:  ___________  Pensioen _______  Vervroegd Pensioen _____  Brugpensioen _______________________  

Datum van (vervroegd-, brug-) pensioen:  _________________________________________________________________________         

Rekeningnummer: IBAN   __ __ __ __ / __ __ __ __  / __ __ __ __  / __ __ __ __ /   BIC  _______________________________              

Onder de vorm van:  ________  een éénmalig kapitaal  ________________  een jaarlijkse rente ________________________  

 

Bij te voegen:  •  een recto/verso fotokopie van de identiteitskaart  

 •  bij brugpensioen, een fotokopie van het C4 formulier 

 •  bij (vervroegd) pensioen, een fotokopie van de kennisgeving van beslissing van de RVP 

  

Gedaan te:  __________________________ op: _______ / ______ / ___________________________________________________  

Handtekening van de arbeider/ster (voorafgegaan door de met de handgeschreven melding “voor akkoord”):  Handtekening van FBZ 

 

 _____________________________________   _______________________________  

 

Deze aanvraag moet verstuurd worden naar FBZ Elektriciens, Marlylaan 15/8 bus 1, 1120 Brussel 

 

 

II. AANGIFTE VAN EEN OVERLIJDEN 

 

Informatie betreffende de aangeslotene: 

Naam en voornaam van de overleden arbeider/ster:  _______________________________________________________________  

Rijksregisternummer van de overledene:  ________________________________________________________________________  

Datum van overlijden:  ________________________________________________________________________________________  

 

Informatie betreffende de begunstigde(n): 

Naam en voornaam van de begunstigde(n):  ______________________________________________________________________  

Adresgegevens:  _____________________________________________________________________________________________  

Telefoonnummer:  ___________________________________________________________________________________________  

Rekeningnummer begunstigde(n): IBAN   __ __ __ __  / __ __ __ __  / __ __ __ __  / __ __ __ __ /    BIC  ___________________              

Onder de vorm van:  ________  een éénmalig kapitaal  ________________  een jaarlijkse rente ________________________  

 

Handtekening begunstigde(n):  _________________________________________________________________________________  

 

Bij te voegen:  •   Een uitreksel uit de overlijdensakte 

 •   Een kopie van de akte van bekendheid  

    (enkel bij te voegen indien de overledene niet gehuwd was op het moment van overlijden) 

 •  Een kopie van de sis-kaart van de begunstigde(n) 

 •  Een recto/verso kopie van de identiteitskaart van de begunstigde(n)  

 

Deze aanvraag moet verstuurd worden naar FBZ Elektriciens, Marlylaan 15/8 bus 1, 1120 Brussel 

 

De meegedeelde gegevens mogen door het Fonds voor Bestaanszekerheid voor de sector van de elektriciens en door AXA Belgium N.V. worden verwerkt 

in het kader van de uitvoering van het pensioenreglement, het beheer van de individuele rekeningen, alsook de uitbetaling van de voordelen zoals 

voorzien in het pensioenreglement. Alle informatie zal met de grootste discretie worden behandeld en zal niet met het oog op direct marketing worden 

verwerkt. U kan van de gegevens kennis krijgen en ze laten verbeteren. Hiertoe dient u een gedateerd en ondertekend verzoek, vergezeld van een recto 

verso fotokopie van uw identiteitskaart, aan het Fonds voor Bestaanszekerheid en aan de klantendienst van AXA Belgium N.V. te richten. 


