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AANVRAAG TOT UITBETALING  
(terug te sturen naar Monument Assurance Belgium, place Saint-Jacques 11 boîte 101 te 4000 Liège  

of naar liq.mabs@monumentinsurance.com)   
 

 
 
Vereffening op datum : waardering na ontvangst van het volledige dossier 
Ten gevolge van vervroegde afkoop / vervroegde afkoop ten belope van………………………….(3) 
Contractnr: ……………………………….  
Aangeslotene:  …………………………… Begunstigde: de aangeslotene 

 

In te vullen door de aangeslotene 

Ik ondergetekende (1) Naam (2) : ........................................................... Voornaam: ................................................... 

 
Burgerlijke staat: gehuwd – wettelijk samenwonend - ongehuwd - weduwnaar of weduwe - 

gescheiden - uit de echt gescheiden (3) 

 Geboortedatum: ……/……/………. 
Rijksregisternr:   
(zie identiteitskaart) 

   

gehuisvest: Straat: …………………………………………………………….. Nr: …….. Bus: ……… 

 Postcode: ………….. Gemeente: ............................................. Land: .................................. 

E-mailadres: …………………….……..….…..……………....……………. Telefoonnr: ............................................. 
 

vraag in mijn hoedanigheid van begunstigde, de vereffening van de bovenvermelde extralegale contracten. 
 
De vereffening gebeurt in de vorm van kapitaal. De uitbetaling van het kapitaal stelt de verzekeraar vrij van alle verdere 
verplichtingen voor de reeds gestorte verzekeringspremies. 
 

Bestemming van het beschikbare bedrag (4) 

    Betaling op rekeningnr :  
Naam van de rekeninghouder: .......................................................................................................................................... 

IBAN        
(in België, begint IBAN met de letters BE)          

BIC                                                                                                            
(invullen wanneer IBAN niet met BE begint) 
 

Onder beschikbaar bedrag, verstaat men het kapitaal na fiscale- en sociale inhoudingen, verminderd door een 
eventueel saldo van een lening of van een voorschot. 
 

    Andere bestemming (zie algemene voorwaarden): .............................................................................................................. 
 

 

Opgemaakt te ..............................................................., op ................................      Handtekening van de aangeslotene: 
 

(1)  Naam en voornaam in hoofdletters. 
(2)  Meisjesnaam voor gehuwde vrouwen. 
(3)  Doorhalen wat niet in aanmerking komt. 
(4)  Aanvinken waar nodig. 

 
Monument Assurance Belgium verwerkt uw persoonlijke gegevens zoals vermeld in de Verklaring inzake Bescherming van Persoonlijke Gegevens die u kan 
raadplegen op onze website: https://belgium.monumentregroup.com, onder de rubriek ‘Privéleven’. U kan hiervan gratis een kopie aanvragen bij uw vertrouwde 
contactpersoon of bij onze verantwoordelijke voor Gegevensbescherming per e-mail : dataprotection@monumentassurance.com. 
 

In te vullen door Monument Assurance Belgium 

Dossiernr.  Brutokapitaal ……………................……… 

Opdracht tot betaling  ………/………/……..…….. Verzekering visa ……………................……... 

Betalingsdatum ………/………/……..…….. Financieel visa ……………................……… 
 

Toe te voegen: recto verso kopie van uw identiteitskaart en recto kopie van uw bankkaart 

https://belgium.monumentregroup.com/
mailto:dataprotection@monumentassurance.com

