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AANMELDING VAN OVERLIJDEN
  PENSIOENFONDS METAAL OFP

IN TE VULLEN DOOR DE BEGUNSTIGDE(N) BIJ HET OVERLIJDEN VAN EEN AANGESLOTENE
INDIEN ER MEERDERE BEGUNSTIGDEN ZIJN

DIENT OOK HET DOCUMENT “LIJST BEGUNSTIGDEN” INGEVULD TE WORDEN

Enkel indien wij op het ogenblik van de behandeling van uw dossier nog niet beschikken over alle loongegevens van de overledene, volgt er in 
september/oktober volgend jaar nog een 2de betaling. Mocht dit zo zijn, volgt deze saldobetaling automatisch.

Na dit document volledig te hebben ingevuld, voeg ik bij dit document:
- een kopie van de overlijdensakte van de  overleden aangeslotene
- een kopie van de loonfiche van de overleden aangeslotene van de maand van overlijden OF een tewerkstellingsattest
- een recto/verso kopie van de identiteitskaart van de begunstigde(n) (niet van de overleden aangeslotene)

Indien de overledene gehuwd was/wettelijk samenwoonde op het moment van overlijden, voeg ik bijkomend toe:
- een kopie van het attest gezinssamenstelling op naam van de overleden aangeslotene van de dag vóór het overlijden

Indien de overledene niet gehuwd was/wettelijk samenwoonde op het moment van overlijden, voeg ik bijkomend toe:
- (i) een kopie van het attest van erfopvolging + (ii)  schriftelijke bevestiging van een notaris dat er geen erfgenamen wisten te 
  verzaken (OF opzoeking via Centraal Erfrechtregister (CER): uw aanvraag met zoekcriteria + attest CER)
- OF een kopie van een volledige akte van bekendheid

PERSOONLIJKE GEGEVENS OVERLEDEN DEELNEMER

Naam-voornaam overleden deelnemer:  ............................................................................................................................................................................

Geboortedatum: 

Rijksregisternummer: 

PERSOONLIJKE GEGEVENS BEGUNSTIGDE

Naam-voornaam:  .........................................................................................................................................................................................................................................

Geboortedatum:  Adres: ................................................................................................................................

  .............................  ...........................................................................................

Tel. of GSM: .......................................................................... Email: .................................................... @ ..................................................................................................

Rijksregisternummer: 

Ik ben   weduw(e) (naar)  aangeduide begunstigde  kind

De deelnemer is overleden op de volgende datum     

Mijn opgebouwde reserve in het Pensioenfonds Metaal OFP mag, na aftrek van de wettelijk opgelegde fiscale en 
sociale inhoudingen, gestort worden op mijn rekeningnummer:

IBAN 

BIC 

Meer informatie m.b.t. bescherming van uw persoonsgegevens vindt u in de privacyverklaring op onze website www.pfondsmet.be
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