OVERZICHTSTABEL VAN
IDENTIFICATIEDOCUMENTEN
VAN TOEPASSING BIJ ELKE ONDERSCHRIJVING, SIGNIFICANTE WIJZIGING VAN HET CONTRACT EN VEREFFENING

Natuurlijk persoon
Documenten uitgereikt
in België

Documenten niet
uitgereikt in België

Identiteitskaart

kopie recto verso

Electronische identiteitskaart

kopie recto verso

Identiteitskaart voor vreemdelingen

kopie recto verso

Verblijfskaart van een onderdaan van een lidstaat
van de EU

kopie recto verso, een geldigheidsduur van > 3 jaar vanaf
de uitgifte van de identiteitskaart is noodzakelijk

Andere

de maatschappij raadplegen

Buitenlandse identiteitskaart

de maatschappij raadplegen

Paspoort

de maatschappij raadplegen

Andere

de maatschappij raadplegen

Rechtspersoon
Documenten uitgereikt
in België

1. de recentste versie van de gecoördineerde statuten of de geactualiseerde statuten die zijn neergelegd ter griffie van de
rechtbank van koophandel of gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad
2. de geactualiseerde lijst van de bestuurders
3. de bekendmaking van de benoeming van de bestuurders in het Belgisch Staatsblad of enig ander bewijsstuk dat hun
hoedanigheid bewijst (jaarrekening, voor de notaris verleden authentieke akte, ...)
4. de recentste publicatie in het Belgisch Staatsblad van de vertegenwoordigingsbevoegdheden van de rechtspersoon
Personen die de rechtspersoon vertegenwoordigen en het verzekeringscontract ondertekenen, worden geïdentificeerd
volgens de procedure voor een natuurlijk persoon, die hierboven wordt beschreven.
Indien nodig de maatschappij raadplegen.

Een vraag?
Bel ons Contact Center Life op 0800/18844 of mail naar ServicingLife@allianz.be,
UnderwritingLife@allianz.be of PayoutLife@allianz.be.
Voor een vlot beheer, vermeld de naam van de beheerder voor wie het
document bestemd is en/of de reden waarom u het document doorstuurt
(voorbeeld: betreft vereffening contract nr … , betreft verzekeringsvoorstel op
naam van … , etc.)
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