
Aanstelling van begunstigden
Voor inwoners van België

Namen polishouders

In het geval van een aanspraak op een uitkering van een levensverzekering:
Selecteer een van de volgende mogelijkheden:

Keer uit aan mijn echtgenoot/echtgenote of indien niet mogelijk aan mijn geboren of ongeboren kinderen volgens gelijk erfdeel.

of

0
7

4
a-

0
4

-1
6

/N
om

B
en

/B
el

g/
D

ut

Keer uit aan de volgende door mij aangestelde personen (n.b.: het totale uitkeringspercentage dient 100% te bedragen):

Alleen hele percentages worden geaccepteerd

BEGUNSTIGDE 1 BEGUNSTIGDE 2
1. Naam en aanspreektitel 1. Naam en aanspreektitel 

2. Geboortedatum dd/mm/jj 3. Aandeel in % 2. Geboortedatum dd/mm/jj 3. Aandeel in %

4. Relatie met de polishouder 4. Relatie met de polishouder

BEGUNSTIGDE 3 BEGUNSTIGDE 4
1. Naam en aanspreektitel 1. Naam en aanspreektitel 

2. Geboortedatum dd/mm/jj 3. Aandeel in % 2. Geboortedatum dd/mm/jj 3. Aandeel in %

4. Relatie met de polishouder 4. Relatie met de polishouder

Verklaring
Ik verklaar hierbij dat deze polis niet aan een derde is overgedragen. Ik verklaar eveneens dat deze aanstelling van begunstigde 
enige vorige aanstelling van begunstigde opheft.

Datum                   dd/mm/jj

Datum                   dd/mm/jjHandtekening van de polishouder

Handtekening van de polishouder

Belangrijke opmerkingen
• Het is de verantwoordelijkheid van de polishouder om te waarborgen dat de aanstelling van een begunstigde gebeurt volgens 

de wetgeving van diens woon- en/of verblijfplaats.
• SEB Life International beveelt ten zeerste aan dat u de aanstelling van de begunstigde samen met uw juridisch adviseur 

controleert voor u deze overeenkomst afsluit.
• SEB Life International aanvaardt alleen originele instructies voor de aanstelling van begunstigde(n).
• In het geval van een toewijzing / onderpand komt deze aanstelling te vervallen.

Indien er geen begunstigde is aangesteld op de Polis, dan zal de Overlijdensuitkering worden uitbetaald aan de nalatenschap 
van de Polishouder.

Deze aanstelling zal een eerde aanstelling opheffen.�

Polisnummer

Ref8223
Postadres : SEB Life International, Bloodstone Building, Riverside IV, Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Ierland.
Schakelbord : +353 1 487 07 00, Fax : +353 1 487 07 04, E-mail ons:  sales@seb.ie     
SEB Life International Assurance Company Designated Activity Company handelend als SEB Life International, staat onder 
toezicht van de Centrale Bank Ierland. Geregistreerd in de Ierse Republiek. Maatschappelijke zetel: SEB Life International, 
Bloodstone Building, Riverside IV, Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Ierland. Registratienummer: 218391. In het verleden 
behaalde prestaties vormen geen betrouwbare richtlijn voor de toekomst. De waarde van uw belegging kan zowel stijgen als 
dalen. Alle informatie is juist per april 2016 maar is onderhevig aan verandering.  seb.ie
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