MUTATIE VOORHUWELIJKSSPAREN

I.

Naam

IK ONDERTEKENDE :

: ______________________________________________

Voornaam : ______________________________________________
Rijksregisternr.: * ___ ___ ___ ___ ___ ___ - ___ ___ ___ - ___ ___ *
Straat en nr. : _____________________________________________

OF
HIER EEN KLEEFBRIEFJE
AANBRENGEN

Postcode en gemeente : ________ ____________________________
Telefoonnummer
E-mail

: ________ / ____________________________

: _______________________________________________ @ _________________________________
II.

VERZOEK OM INGESCREVEN TE WORDEN :

Vraag om aansluiting bij het Voorhuwelijkssparen van Symbio, Neutrale Mutualiteit (206). Daartoe geef ik de Landsbond
van de Neutrale Ziekenfondsen de toelating om aan de Landsbond van de ______________________________________
Mutualiteiten het transfer van het bedrag van ______________ , ____ EUR te vragen dat ik heb gestort aan het fonds
voor Voorhuwelijkssparen, vermeerderd met de subsidies die mij werden toegewezen door de Staat, evenals de
samengestelde interesten.
« Ik verklaar ongehuwd te zijn vóór de datum van effectieve mutatie. Ik aanvaard het feit dat Symbio geen betaling
kan verrichten voor een gebeurtenis die plaatsvond vóór de datum van mutatie. Indien dit het geval is en zolang de
effectieve mutatie niet heeft plaatsgevonden, verbind ik mij ertoe mijn voorhuwelijkssparen te innen bij mijn huidige
verzekeringsinstelling. In het tegengestelde geval aanvaard ik te worden terugbetaald als ‘vrijwillig ontslagnemer’.
Indien ik nu reeds samenwoon, zal ik na mutatie niet uitbetaald kunnen worden als samenwonende. »
Ik verbind mij ertoe niet van fonds voor Voorhuwelijkssparen te veranderen binnen het jaar.

Opgemaakt op : __ __ / __ __ / __ __ __ __, te ________________________________________________________

Handtekening van het lid : __________________________________________
Voor minderjarigen :
« Gelezen voor goedkeuring »,
De vader/moeder of voogd :

Handtekening : ___________________________________________________
N.B : Gelieve het spaarboekje van voorhuwelijkssparen of de rekeninguittreksels waarover u beschikt, bij te
voegen.

*A30851*

“Symbio gebruikt je persoonsgegevens overeenkomstig de verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad 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 en tot intrekking van
Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming). Meer informatie vind je in onze privacyverklaring beschikbaar op onze website.”

Ik wil niet dat Symbio mijn gegevens doorstuurt naar zijn partners in het kader van informatiecampagnes, bewustwordingscampagnes, nieuwsbrieven,
presentaties van nieuwe producten, ...

Voor een snellere behandeling ons het formulier volledige ingevuld terugsturen via de tab « formulier opladen » van uw online loket « MySymbio ».
In dat geval is het origineel niet meer nodig.
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