Intern compensatiefonds voor de diamantsector
Wet van 12 april 1960

AANVRAAG TOT INDIVIDUELE RESERVEOVERDRACHT
VAN HET AANVULLEND PENSIOEN

Gegevens van de aangeslotene
Naam – Voornaam :

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

Adres :

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

Rijksregisternummer :

.

.

Geboortedatum :

/

/

-

Gegevens van de werkgever / sector
Vorige werkgever / sector :

Nieuwe werkgever / sector :

Intern Compensatiefonds voor de Diamantsector

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

Adres :

Adres :

Hoveniersstraat 22

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

2018 Antwerpen

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

Statuut van de aangeslotene :

Statuut van de aangeslotene :
Loontrekkende (1)

Loontrekkende
Datum van uittreding van de aangeslotene :
/

Zelfstandige (1)

Aansluitingsdatum van de aangeslotene :

/

/

/

Gegevens van de pensioeninstelling
Vorige pensioeninstelling :

Nieuwe pensioeninstelling :

AXA Belgium

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

Adres :

Adres :

Vorstlaan 25

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

1170 Brussel

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

Contactpersoon :

Contactpersoon :

Ann Platteaux

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

Polisnummer :

Polisnummer :

.............................................................................................. ..............................................................................................
Rekeningnummer :
IBAN-nummer :

BIC-code :
Referentie te vermelden bij de overdracht :
..............................................................................................

Intern compensatiefonds voor de diamantsector
Wet van 12 april 1960

Bestemming van de overgedragen reserves

de onthaalstructuur voorzien in het pensioenplan van de nieuwe werkgever of sector

(2)

een organisme dat buitenwettelijke voordelen betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers
(Koninklijk Besluit van 14 november 2003) beheert. (2)

De uitkeringen die resulteren uit de overgedragen reserves worden berekend volgens de technische basissen die van toepassing
zijn bij de nieuwe pensioeninstelling op het ogenblik van de overdracht en zullen onderworpen worden op het moment van de
vereffening aan de sociale en fiscale afhoudingen van toepassing op de verzekeringen die onder de 2de pijler vallen.

Handtekening van de werknemer,

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

Handtekening van de nieuwe
werkgever/sector,

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

Deze documenten moeten verstuurd worden naar :
Intern Compensatiefonds voor de Diamantsector
Hoveniersstraat 22
2018 Antwerpen

(1)

Gelieve aan te vinken wat op u van toepassing is.

(2)

Gelieve uw keuze aan te vinken.

D6

