Betreft: stand van zaken van uw groepsverzekering

Geachte heer,
Geachte mevrouw,

Naast uw loon krijgt u van uw werkgever extralegale voordelen via een groepsverzekering. Deze voordelen vormen
een aanvullend beloningspakket.
Samen met uw werkgever vinden wij het belangrijk om u hierover heldere informatie te verstrekken. Vandaar dit
persoonlijk informatiepakket, dat bestaat uit deze samenvattende brief en uw benefit statement.
Het benefit statement is het overzicht van alle voordelen (benefits) van uw groepsverzekering, zoals opgebouwd op
de datum van de berekening. Dit benefit statement omvat:
♦ uw persoonlijke en professionele gegevens
♦ een gedetailleerd overzicht van de waarborgen
♦ [de manier waarop deze waarborgen gefinancierd worden ]
Om deze informatie toegankelijker te maken hebben we de onderstaande samenvatting gemaakt. [Bovendien vindt u
in dit informatiepakket een toelichting van de meest gebruikte termen.]
Controleer alvast op uw benefit statement of al uw persoonlijke en professionele gegevens correct zijn. Niet
helemaal? Geef de noodzakelijke wijzigingen dan schriftelijk door via uw werkgever, door middel van het formulier
dat uw personeelsverantwoordelijke ter beschikking heeft. Bij hem of haar kunt u ook terecht met al uw verdere
vragen omtrent de groepsverzekering en uw benefit statement.
Welke waarborgen zitten er in uw groepsverzekering?
♦
♦ Aanvullend pensioen
√

Welk bedrag ontvangt u bij uw pensionering (op de einddatum vastgelegd in uw pensioenreglement)?
Dit bedrag is berekend voor uw huidige situatie op basis van variabele parameters die u terugvindt op uw
Benefit Statement onder het hoofdstuk “overzicht van de waarborgen bij leven”.

Op de einddatum bedraagt uw bruto eindkapitaal: [999.999,99] euro.
Op de einddatum bedraagt uw bruto jaarlijkse rente: [999.999,99] euro.
Op de einddatum bedraagt uw bruto eindkapitaal of bruto jaarlijkse rente: [999.999,99] of [999.999,99] euro.

PS: Voor meer informatie over het benefit statement, surf snel naar www.vivium.be of www.eb-connect.be
en bekijk het animatiefilmpje.
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♦ Overlijdensverzekering
√

Welk bedrag ontvangen uw begunstigden als u zou overlijden?

In geval van overlijden zullen uw begunstigden het volgende bruto kapitaal ontvangen: [999.999,99] euro.
In geval van overlijden zullen uw begunstigden de volgende bruto jaarlijkse rente ontvangen: [999.999,99] euro.
In geval van overlijden zullen uw begunstigden onderstaand bruto kapitaal of onderstaande bruto jaarlijkse rente
ontvangen: [999.999,99] euro of [999.999,99] euro.
In geval van overlijden zal elk verzekerd kind volgende bruto jaarlijkse wezenrente ontvangen: [999.999,99] euro.

[Bij overlijden wordt [bovendien] de reserve die op de datum van overlijden verworven is, uitbetaald.]
♦ Invaliditeit
Deze waarborg voorziet in een uitkering in geval van invaliditeit ten gevolge van ziekte, ongeval tijdens uw privéleven of arbeidsongeval. Deze uitkering start na het verstrijken van de eigen risicotermijn. U vindt op uw benefit
statement het bedrag terug dat u zal uitgekeerd worden.
♦ Premievrijstelling
In geval van invaliditeit neemt VIVIUM de premiebetaling (zowel voor het bedrijf als voor u) van het pensioen- en
overlijdensplan over, zodat de verzekerde prestaties tijdens de periode van invaliditeit verder opgebouwd worden. De
premiebetaling wordt overgenomen na het verstrijken van de eigen-risicotermijn.
♦ Ongevallen
De verzekering lichamelijke ongevallen is de waarborg waarbij VIVIUM een overeengekomen bedrag uitkeert naar
aanleiding van overlijden of invaliditeit ten gevolge van een ongeval.
De financiering van bovenstaande waarborgen
√

Hoeveel betaalt uw werkgever op jaarbasis voor uw groepsverzekering?
De bijdrage van uw werkgever voor alle waarborgen, inclusief de taksen, bedraagt: [999.999,99] euro.

[Bovenop dit bedrag komt nog het aandeel voor uw extra pensioenopbouw.]
[Uw werkgever financiert uw pensioenopbouw via 'collectieve kapitalisatie'. Dit betekent dat hij één globale premie
betaalt voor alle aangeslotenen van de groepsverzekering. Bij deze financieringsvorm kan dus niet weergegeven
worden hoeveel hij voor uw persoonlijke pensioenopbouw betaalt. Uw pensioen - het bedrag dat u terugvindt onder de
rubriek 'Aanvullend pensioen' op deze brief- is persoonlijk gegarandeerd.]

√

Hoeveel betaalt u op jaarbasis voor uw groepsverzekering?
Uw totale bijdrage voor alle waarborgen, inclusief de taksen, bedraagt: [999.999,99] euro.

Wij hopen u hiermee op een duidelijke manier geïnformeerd te hebben over de stand van zaken van uw
groepsverzekering.

Met vriendelijke groeten,
[handtekening]
[Voorzitter van het Directiecomité]
VIVIUM

Bijlagen:

uw benefit statement

