Wijziging begunstiging
Overeenkomstnummer

:

Verzekeringnemer
Naam en voornaam

:

Tweede verzekeringnemer (indien van toepassing)
Naam en voornaam

:

Standaard (bij leven de verzekeringnemer, bij overlijden de echtgeno(o)t(e), bij ontstentenis de nalatenschap)
Anders
Bij leven

Bij overlijden*

Bij ontstentenis

:

:

:

de verzekeringnemer(s)
de verzekerde(n)
kinderen van de verzekeringnemer(s)
andere

Geboortedatum

de verzekeringnemer(s)
de echtgeno(o)t(e) van de verzekeringnemer
wettelijk samenwonende van de verzekeringnemer
kinderen van de verzekeringnemer(s)
andere

kinderen van de verzekeringnemer(s)
nalatenschap van de verzekeringnemer(s)
wettelijke erfgenamen van de verzekeringnemer(s) zonder toepassing van artikel 174
uit de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen
andere

Geboortedatum

Geboortedatum

(*) Indien u kiest voor pensioensparen of langetermijnsparen is uw keuze bij overlijden beperkt tot de echtgeno(o)t(e)
of wettelijk samenwonende partner of een bloedverwant tot de tweede graad.

De persoonsgegevens van de verzekeringnemer(s), de verzekerde(n) en
de be-gunstigde(n) worden verwerkt door ERGO Insurance nv, Loksumstraat 25 te 1000 Brussel (‘ERGO’), met het oog op klantenadministratie,
beheer en uitvoering van de polissen, beheer van gegevens over personen die een verzwaard risico vertonen, kredietbeheer, boekhouding
en facturatie, herverzekering evenals marketing en gepersonaliseerde
publiciteit.
Deze persoonsgegevens kunnen ook worden doorgegeven aan volgende
categorieën van derden:
- Individuen of organisaties in directe relatie met ERGO
- Andere diensten of nevenondernemingen van ERGO
- Werkgever of zakenrelatie van de geregistreerde persoon
ERGO hecht veel belang aan de persoonlijke levenssfeer en stelt alles in

het werk om de persoonsgegevens te beschermen en te verwerken in
overeenstemming met de bepalingen van de wetgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.
De betrokkene heeft het recht alle gegevens die op hem betrekking
hebben, in te kijken en desgevallend te wijzigen of te laten verwijderen
volgens de voorwaarden voorzien in de Privacywet. Hij kan zich steeds
kosteloos verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing.
Om gebruik te maken van deze rechten, richt de betrokkene zich tot het
volgende e-mailadres: privacy@ergo.be.

In overeenstemming met de Europese verordening, GDPR, heeft ERGO
Insurance nv haar beleid inzake privacy en de verwerking van persoonsgegevens, de vertrouwelijkheidsregels en de contractbepalingen bijgewerkt. Onze privacyverklaring is bijgewerkt en is beschikbaar op onze
website. Dit nieuwe kader geeft meer transparantie over onze doelen, de
gegevens die we verzamelen en de behandeling ervan. Uw persoonlijke
gegevens zullen ook beter worden beschermd en beheerd.

We herinneren u eraan dat de informatie en het bijwerken van uw gegevens afhankelijk is van de informatie die u ons verstrekt. Wij nodigen u
uit om uw persoonlijke gegevens te herzien vergezeld van een kopie van
uw identiteitskaart en een adresbewijs ( kleefbriefje van de mutualiteit of
een kopie van een factuur van een nutsbedrijf ). Op dit vlak kan het ons
meedelen van uw e-mailadres ook van grote waarde zijn.

Gelezen en goedgekeurd,

Handtekening tweede verzekeringnemer
(indien van toepassing)
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