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Pensioenfiche
van Jan Alleman

Nummer van de fiche : 2016/02/01/001
BCVR-00012345-00/00987654

Groepsverzekering Zijn Bedrijf N.V.
Uw verworven reserves
volgens de wettelijke
bepalingen houden
rekening met de wettelijke
Uw persoonlijke gegevens
en reglementaire
voorschriften.
Uw verworven reserves volgens de
financiering zijn het resultaat van de
spaarverrichting
Naam:
Jan Allemanop een gegeven
Stamnummer:
00987654
ogenblik (hetzij de "wiskundige
Burgerlijke staat:
Ongehuwd
Geboortedatum:
04/09/1958
reserve").
Refertebezoldiging
Geslacht:
Mannelijk
Uw minimumwaarborg is de som van de
(voltijds):
39.980,46
Aantal
kinderen
ten
laste
(cfr
plan):
1
persoonlijke premies gestort vanaf 1/1/2004 en
gekapitaliseerd
aan
de
door
de
wet
gegarandeerde
Aansluitingsdatum:
01/10/1983
Huidig percentage tewerkstelling:
100 %
minimale
interestvoet. Het bedrag houdt rekening
Categorie:
Loontrekkende/Bediende
Anciënniteit:
38 jaar, 9 maanden
met de reserve van vóór 1/1/2004.
Datum van indiensttreding:
01/05/1978
Totale loopbaan:
45 jaar, 5 maanden
Uw verworven rechten in de zin van de wet op 01/02/2016

Uw verworven reserves op 01/02/2015 volgens de wettelijke bepalingen:

Op basis van de werkgeversen persoonlijke bijdragen
43.824,37

Uw verworven reserves vandaag (01/02/2016) volgens de wettelijke bepalingen:

47.940,84

Uw verworven reserves vandaag (01/02/2016) volgens de financiering bepaald in uw
pensioenplan:

47.940,84

Uw minimumwaarborg (1) (op basis van de persoonlijke bijdragen):

16.135,35

Uw verworven rechten in geval van uittreding (2):

47.940,84

Dit is het maximum tussen uw verworven reserves en uw minimumwaarborg.

Uw verworven prestaties op einddatum (01/10/2023):

71.924,78
Uw verworven rechten: om uw voorheen toegekende
rechten (hetzij door uw verzekeringscontract, hetzij door
een voorgaande wetgeving) te vrijwaren, zullen zij in geval
van
uittreding
bedragen
tussen devan 28
(1) Dit betreft de minimumgarantie vanaf 01/01/2004 zoals bepaald
door
artikel 24steeds
van dehet
Wetmaximum
op de Aanvullende
Pensioenen
april 2003.
som van de verschillende reserves.
(2) Dit is het bedrag waarop u recht heeft in de veronderstelling dat u het plan zou verlaten op 01/02/2016, en onder voorbehoud van de
betaling van de premies en in voorkomend geval het bedrag van onderfinanciering door de werkgever. Een uitbetaling kan ten vroegste
vanaf 60 jaar.
Zie belangrijke informatie op de keerzijde.

Uw verworven prestaties zijn de
projectie op eindtermijn van de
reserves vandaag.
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Groepsverzekering Zijn Bedrijf N.V.

De hierboven vermelde bedragen, uitgedrukt in EUR, zijn geldig onder voorbehoud van de betaling van de premies door de
werkgever. De premies stemmen overeen met de bijdragen bepaald in het groepsverzekeringsreglement.
De hiervoor vermelde bedragen van de werkgever zijn verworven indien u gedurende meer dan 1 jaar aangesloten blijft bij het
plan.
Het reglement is beschikbaar bij uw werkgever.

[HANDTEKENING]

Pensioenfiche
van Jan Alleman
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Uw prestaties bij leven is het
pensioenkapitaal zoals voorzien in
uw reglement en als de premies
betaald worden tot aan de
einddatum.
Is het kapitaal bij overlijden, inbegrepen
het vestigingskapitaal voor de tijdelijke
wezenrente voor uw kinderen in het geval
dat deze rente in uw reglement voorzien is.
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Groepsverzekering Zijn Bedrijf N.V.
Samenvatting van de premies en prestaties volgens het pensioenplan op 01/02/2016
Prestaties bij leven op 01/10/2023
Kapitaal bij leven:

106.114,22

Prestaties bij overlijden vóór 01/10/2023
Kapitaal bij overlijden (het vestigingskapitaal van de tijdelijke wezenrente inbegrepen):

88.936,08

Prestaties bij arbeidsongeschiktheid
Jaarlijkse invaliditeitsrente in geval van ziekte of ongeval van het privéleven (3):
Indien de verzekerde rente rekening houdt met de door de RIZIV betaalde dagelijkse schadevergoeding, zal deze bij de
eerste betaling herberekend worden.
Vrijstelling van premiebetaling in geval van ongeval of ziekte:

3.998,05

JA

Financiering
Financiering van de contracten
Jaarlijkse bijdragen vanaf 01/02/2016

Te storten door de werknemer

Te storten door de werkgever

Pensioenkapitaal:

639,72

2.617,80

Kapitaal overlijden:

371,40

Vrijstelling:

100,56

Invaliditeitsrente:
Totaal taksen niet inbegrepen:

100,80
639,72

3.190,56

De hiervoor vermelde bedragen, uitgedrukt in EUR, zijn geldig onder voorbehoud van de betaling van de premies door de
werkgever. De premies stemmen overeen met de bijdragen bepaald in het groepsverzekeringsreglement.

(3) De dekking in geval van een ongeval in het privéleven geldt alleen als ze in het reglement voorzien is.
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Het vestigingskapitaal van de Tijdelijke
WezenRente (TWR) voor uw kinderen
als u zou overlijden vóór de einddatum
van het contract.
Uw prestaties bij leven op einddatum ingeval
van stopzetting van de professionele activiteit
op de vermelde jaarvervaldag.
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Uw prestaties bij leven, hetzij
Groepsverzekering Zijn Bedrijf N.V.
uw totaal pensioenkapitaal
(zie pagina 2), op einddatum
Overzicht van de premies en prestaties van uw individuele reglementaire contracten op 01/02/2016 van het contract.

Kenmerken van de contracten
Overlijden
Overlijden (TWR)
Leven
Leven
Polisnummer
01234567
01234568
01234569
01234570
Einddatum
01/10/2023
01/10/2023
01/10/2023
01/10/2023
Patronaal
Patronaal
Patronaal
Persoonlijk
Oorsprong van de stortingen
Kapitaal
Kapitaal
Kaptitaal
Kapitaal
Aard van de prestaties
Prestaties bij leven in geval van behoud van professionele activiteit tot 01/10/2023
Basiscontract
72.593,88
31.077,82
Winstdeling
1.312,65
1.129,87
Totaal
73.906,53
32.207,69
Prestaties bij leven op 01/10/2023 in geval van stopzetting van de professionele activiteit op 01/02/2016
Basiscontract
46.704,14
22.876,10
Winstdeling
1.293,80
1.050,74
Totaal
47.997,94
23.926,84
Wiskundige reserve bij leven op 01/02/2016
Basiscontract
30.788,24
15.608,05
Winstdeling
834,65
709,90
Totaal
31.622,89
16.317,95
Prestaties in geval van overlijden vóór 01/10/2023
Verzekerd door de premies
70.282,98
3.830,42
Verzekerd door de winstdeling (bonus
inbegrepen)
14.056,60
766,08
Uw wiskundige reserve is het resultaat van
Totaal
84.339,58
4.596,50
de betaalde en gekapitaliseerde premies
Prestaties in geval van arbeidsongeschiktheid
plus de opgebouwde winstdeling (zie
pagina 1, verworven reserves volgens de
Jaarlijkse invaliditeitsrente in geval van ziekte of
financiering).
ongeval van het privéleven
Jaarlijkse invaliditeitsrente in geval van
arbeidsongeval
Vrijstelling van betaling van de premies in geval van
ongeval of ziekte
Finaciering van de contracten vanaf 01/02/2016
Jaarpremies
352,20
19,20
2.617,80
639,72

Totaal

103.671,70
2.442,52
106.114,22
69.580,24
2.344,54
71.924,78
46.396,29
1.544,55
47.940,84
74.113,40
14.822,68
88.936,08

3.628,92

[HANDTEKENING]
De hierboven vermelde bedragen, uitgedrukt in EUR, worden – met inbegrip van de reeds gevormde prestaties bij leven door de premies en/of
de winstdelingen – slechts gewaarborgd mits betaling van de premies tot aan de einddatum van de contracten.
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