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AMONIS OFP 

EXEMPLAAR VOOR AMONIS 

SOCIALE PENSIOENOVEREENKOMST 

TUSSEN: AMONIS OFP, 

waarvan de zetel gevestigd is te 1030 Brussel, de Jamblinne de Meuxplein 4, 

hierna genoemd “AMONIS”, enerzijds, 

EN: Naam:  .............................................................................  Voornaam: ..................................................................  

Adres:  .......................................................................................................................................................................  

Postcode: .......................................................................  Gemeente:  .................................................................  

Geboortedatum: ...........................................................  Lidnummer: ................................................................  

hierna genoemd “de Aangeslotene”, anderzijds, 

DE PARTIJEN SLUITEN EEN OVEREENKOMST OVER WAT VOLGT 

ARTIKEL 1 

De Aangeslotene onderschrijft het Aanvullend pensioen zoals door AMONIS georganiseerd volgens de 

bepalingen van het bijgevoegde Pensioenreglement voor een sociale pensioen nr. 55.001-20200626-S. 

Het Pensioenreglement maakt integraal deel uit van deze Pensioenovereenkomst. 

De Aangeslotene bevestigt de ontvangst, de kennisname en de goedkeuring van het Pensioenreglement. 

De woorden en uitdrukkingen die in deze Pensioenovereenkomst met hoofdletter zijn geschreven, hebben 

dezelfde betekenis als in het Pensioenreglement. 

ARTIKEL 2 

De Aangeslotene duidt hieronder één of meerdere categorie(ën) van Begunstigde(n) of één of meerdere 

Begunstigde(n) bij naam genoemd aan indien hij wenst af te wijken van de rangorde zoals bepaald in art. 6 van 

het Pensioenreglement. 

1. Eén of meerdere categorie(ën) :

 Echtgeno(o)t(e) of wettelijke Samenwonende

 Kind(eren)

 Andere Samenwonende

 Ouders

 Broers en zussen

OF 

2. Eén of meerdere Begunstigde(n) bij naam genoemd :

Naam : ____________________________ Adres : ___________________________________________

Naam : ____________________________ Adres : ___________________________________________

Naam : ____________________________ Adres : ___________________________________________

Naam : ____________________________ Adres : ___________________________________________

Naam : ____________________________ Adres : ___________________________________________

Naam : ____________________________ Adres : ___________________________________________

Belangrijk: 

 Bij aanduiding van meerdere categorieën, zal er verdeling zijn in gelijke delen tussen elke categorie, behalve
indien anders vermeld. Wanneer verschillende personen eenzelfde categorie vormen, gebeurt de verdeling
binnen deze zelfde categorie eveneens in gelijke delen, behalve indien anders vermeld.

 De verdeling tussen de nominatief vermelde Begunstigden gebeurt in gelijke delen, behalve indien anders
vermeld.

 Indien bovenstaande begunstigingkeuze niet meer geldig is wegens vooraf overlijden van alle Begunstigden,
dan is art.6 van het Pensioenreglement van toepassing.



 

ARTIKEL 3 

Amonis verwerkt enkel gegevens van begunstigden in overeenstemming met de wettelijke verplichtingen 
waaraan wij onderworpen zijn. Wij gebruiken deze gegevens enkel in het kader van het beheer van het contract. 
Indien u ons de persoonsgegevens van een andere persoon overmaakt, raden wij aan deze persoon hiervan op 
de hoogte te brengen. 

Amonis besteedt de grootste aandacht aan de bescherming van uw persoonsgegevens en voldoet aan 
Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband 
met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens. Meer informatie 
vindt u in de Nota Persoonlijke Levenssfeer van Amonis OFP die u op www.amonis.be kan raadplegen. U kan op 
aanvraag een papieren versie van de Nota Persoonlijke Levenssfeer van Amonis OFP verkrijgen. 

 

ARTIKEL 4 

De Aangeslotene bevestigt de kennisname van geldende Wettelijke Bepalingen tot het storten van een 
Persoonlijke Bijdrage en dat de Persoonlijke Bijdrage conform is aan deze Wettelijke Bepalingen. 

 

ARTIKEL 5 

Zonder afbreuk te doen aan artikel 2.2 van het Pensioenreglement, treedt de Pensioenovereenkomst, uitsluitend 
voor het onvangen van de Sociale Voordelen RIZIV,  in werking op 30 december van het jaar dat voorafgaat aan 
de datum van ondertekening van deze Pensioenovereenkomst. 

Gedaan te ………….....……………. op………………………   in  2 originele exemplaren waarvan elke partij verklaart er één 
te hebben ontvangen. 

Voor AMONIS:  De Aangeslotene: 

 
 
Tom MERGAERTS (Handtekening voorafgegaan door de vermelding 
Chief Executive Officer “gelezen en goedgekeurd“) 
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AMONIS OFP 
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AMONIS-nr : Datum : 

UW PERSOONLIJKE GEGEVENS 

De velden op deze pagina zijn de gegevens die we nodig hebben voor het beheer van uw contract

Naam : Voornaam : Taal :   NL   FR 

Postadres: Telefoon/GSM: E-mail:

Geslacht :  M  V RIZIV-nummer : Rijksregisternummer : 

Geboortedatum : Universiteit ( facultatief):  Promotiejaar : 

Burgerlijke staat :  

 gehuwd  ongehuwd                  wettelijk samenwonend          weduwnaar/weduwe 

 gescheiden   feitelijk gescheiden   gescheiden van tafel en bed   samenwonend feitelijk 

Uw statuut : 

 zelfstandige in natuurlijke persoon 

In hoofdberoep  Meewerkende echtgenoot 

 In bijberoep  Helper

 zelfstandige bedrijfsleider 

 loontrekkende 

 ambtenaar 

Uw beroep : 

 huisarts  HAIO einde stage: ………… 

 specialist  ASO einde stage: …….…… 

 specialisatie: …………………………....  

 apotheker  kinesitherapeut  tandarts   

 stomatoloog  verpleegster  logopedist 

 andere : ………………………………………… 

UW BRIEFWISSELING 

Briefwisseling m.b.t. het beheer van het contract 
Beperkt tot documenten noodzakelijk voor het beheer van uw contract of die de wet ons oplegt u toe te sturen. Indien u ons een e-mailadres heeft 

bezorgd, zullen wij u automatisch per e-mail contacteren. Kruis het vakje aan indien u per post wenst te worden gecontacteerd:  

Informatieve briefwisseling 

Indien u geen briefwisseling wenst te ontvangen over de nieuwigheden inzake sociale zekerheid, kruis het vakje aan:  

Briefwisseling voor publiciteitsdoeleinden 

Wij zouden u af en toe willen contacteren over offertes m.b.t. producten die door Amonis worden uitgebracht of verspreid en die u zouden kunnen 

interesseren. Indien u geen commerciële offertes van ons wenst te ontvangen, gelieve het vakje hiernaast aan te duiden:  

Overeenkomstig Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de  verwerking 
van persoonsgegevens en het vrij verkeer van die gegevens, worden persoonsgegevens door Amonis OFP, Amonis BV en Amonis NV  (hierna 
‘Amonis’ genoemd) gezamenlijk verwerkt -  op basis van de uitvoering van het contract en de precontractuele maatregelen en om te voldoen aan de 
wettelijk opgelegde verplichtingen - om het beheer van het contract te verzekeren, het beheer van de bijdragen, de betaling van de belastingen, 
taksen en sociale bijdragen, het beheer van de sociale voordelen, de dienstverlening als makelaar, de registratie en administratie van de bestuurders 
en leden van de Algemene Vergadering, het beheer van de eventuele betwiste zaken en om te beantwoorden aan de wettelijke verplichtingen inzake 
aanvullend pensioen. Amonis behoudt zich het recht voor om de gegevens te gebruiken om later informatie te verstrekken over door Amonis 
uitgebrachte producten, in het kader van haar legitiem belang om haar producten bij haar leden te promoten. In dit kader worden de gegevens 
gebruikt voor de profilering, opdat de voorgestelde producten zouden beantwoorden aan de eisen en verwachtingen van het lid. De betrokken 
personen kunnen zich op elk moment tegen deze verwerking verzetten (met inbegrip van de betrokken profilering). De gegevens worden eveneens 
gebruikt in de strijd tegen fraude en inbreuken van het cliënteel op basis van het legitiem belang van Amonis om elk misbruik te voorkomen.  

De door Amonis ingezamelde gegevens worden overgemaakt  aan de overheden, wanneer dit door de wet wordt opgelegd. Persoonsgegevens 
kunnen ook worden doorgegeven aan onze private partners (externe drukkers, banken, call centers, advocaten, marketing- en 
communicatiebureaus) voor direct marketing met als doel de kennis van gemeenschappelijke klanten en prospecten te verbeteren, hen te 
informeren over onze activiteiten, producten en diensten, en hen commerciële aanbiedingen te sturen. 

Wanneer de persoonsgegevens niet of slechts gedeeltelijk worden verstrekt, verkeert Amonis in de onmogelijkheid om het afsluiten van het contract 
te aanvaarden of haar diensten te verlenen.  

De gegevens worden bewaard zolang de contractuele relatie loopt en tot eventuele rechtsvorderingen zijn verjaard, behalve indien de wet hier 
anders over beschikt. U kan gratis uw persoonsgegevens raadplegen, wijzigen, verwijderen, zich verzetten tegen de verwerking ervan, de overdracht 
vragen van uw gegevens in een gestructureerd formaat, uw toestemming intrekken of de beperking vragen van de verwerking, en dit op schriftelijk 
verzoek met een recto-verso kopie van uw identiteitskaart gericht aan Amonis, Dienst Privacy, de Jamblinne de Meuxplein 4, 1030 Brussel of via e-
mail naar privacy@amonis.be. U kan eveneens onze Data Protection Officer contacteren via e-mail aan dpo@3headedgiant.be. Indien u eventuele 
vragen of klachten hebt, kan u contact opnemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit (Persstraat 35 te 1000 Brussel).  

Voor meer informatie kan u onze Nota Persoonlijke Levenssfeer raadplegen  op onze website www.amonis.be. U kan op aanvraag een papieren 
versie verkrijgen. 
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UW SOCIALE VOORDELEN RIZIV 

2020 2019 

Volledig geconventioneerd  

Gedeeltelijk geconventioneerd  

Aanvraag ingediend  ja  nee  ja  nee 

 Zo nee, om welke redenen ? ....................................................................... ....................................................................... 

Gebruik sociale voordelen   bij AMONIS  bij AMONIS 

 anderen :....................................................  anderen :.................................................... 

 voor pensioen  voor gewaarborgd inkomen  voor pensioen  voor gewaarborgd inkomen 

 voor pensioen en gewaarborgd inkomen  voor pensioen en gewaarborgd inkomen 

Niet geconventioneerd  definitieve beslissing 

 jaarlijks herzienbare beslissing   Activiteit exclusief buiten conventie 

Ik verklaar dat de bovenstaande gegevens juist en volledig zijn. 

  Datum en handtekening van de kandidaat-aangeslotene 


	Adres: 
	Postcode: 
	Gemeente: 
	Lidnummer: 
	Naam_2: 
	Adres_2: 
	Naam_3: 
	Adres_3: 
	Naam_4: 
	Adres_4: 
	Naam_5: 
	Adres_5: 
	Naam_6: 
	Adres_6: 
	Naam_7: 
	Adres_7: 
	Echtgeno(o)t(e): Off
	Kind(eren): Off
	Andere samenwonende: Off
	Ouders: Off
	Broers en zussen: Off
	Plaats: 
	Signature16_es_:signer:signature: 
	Gelezen en goedgekeurd: 
	AMONISnr: 
	Datum: 
	Naam: 
	Voornaam: 
	undefined: Off
	undefined_2: Off
	Postadres: 
	TelefoonGSM: 
	Email: 
	undefined_3: Off
	undefined_4: Off
	RIZIVnummer: 
	Rijksregisternummer: 
	Geboortedatum: 
	Universiteit  facultatief: 
	Promotiejaar: 
	gehuwd: Off
	ongehuwd: Off
	wettelijk samenwonend: Off
	weduwnaarweduwe: Off
	gescheiden: Off
	feitelijk gescheiden: Off
	gescheiden van tafel en bed: Off
	samenwonend feitelijk: Off
	huisarts: Off
	specialist: Off
	HAIO: Off
	ASO: Off
	zelfstandige in natuurlijke persoon: Off
	zelfstandige bedrijfsleider: Off
	loontrekkende: Off
	undefined_5: Off
	apotheker: Off
	stomatoloog: Off
	undefined_6: Off
	kinesitherapeut: Off
	verpleegster: Off
	tandarts: Off
	logopedist: Off
	einde stage: 
	einde stage_2: 
	specialisatie: 
	andere: 
	Briefwisseling beheer contract: Off
	Informatieve briefwisseling: Off
	Briefwisseling voor publiciteitsdoeleinden: Off
	In hoofdberoep: Off
	In bijberoep: Off
	Meewerkende echtgenoot: Off
	Helper: Off
	ja: Off
	nee: Off
	ja_2: Off
	nee_2: Off
	undefined_7: 
	undefined_8: 
	bij AMONIS: Off
	anderen: Off
	voor pensioen: Off
	voor pensioen en gewaarborgd inkomen: Off
	definitieve beslissing: Off
	jaarlijks herzienbare beslissing: Off
	undefined_9: 
	voor gewaarborgd inkomen: Off
	voor gewaarborgd inkomen_2: Off
	bij AMONIS_2: Off
	anderen_2: Off
	voor pensioen_2: Off
	voor pensioen en gewaarborgd inkomen_2: Off
	Activiteit exclusief buiten conventie: Off
	undefined_10: 
	Volledig geconventioneerd 2020: Off
	Volledig geconventioneerd 2019: Off
	Gedeeltelijk geconventioneerd 2020: Off
	Gedeeltelijk geconventioneerd 2019: Off
	Handtekening: 


