CHRISTELIJKE ONDERWIJSCENTRALE
Britsierslaan 5
1030 Brussel

Aanvraag getrouwheidspremie 1
- pensionering
- overlijden vóór pensionering

AANVRAAG GETROUWHEIDSPREMIE
INLICHTINGEN
BETREFFENDE
HET LID 2

Naam: …………………………………………………………
Voornaam: ……………………………………………………
Adres: …….. ………………………………………………….
……………..………………………………………………….
Ibanrekening BE ……………………………………………..
Geboortedatum:……………………………………………….
Datum van overlijden 3: ………………………………………
Pensioendatum 4: ……………………………………………..
Datum van aansluiting bij een ACV-centrale: ……………….
Lidnummer C.O.C.: …………………………………………..
E-mail : ……………………………………………………….

INLICHTINGEN
BETREFFENDE
DE OVERLEVENDE
RECHTHEBBENDE 3

Naam: …………………………………………………………
Voornaam:…………………………………………………….
Woonplaats: …………………………………………………..
Straat en nr.: …………………………………………………..
Bankrekening:…………………………………………………

Voorgelegd bewijsstuk 1:

□ kopie pensioenaanvraag

Datum: ……………………………

Handtekening 5:

□ kopie overlijdensakte

KADER BESTEMD VOOR HET NATIONAAL SECRETARIAAT
Voldoet aan de voorwaarden: □ JA
□ NEEN
Aantal jaren ononderbroken lidmaatschap:
Bedrag:

……….. x 2,75 euro = ……………. euro
……….. x 3,66 euro = ……………. euro
……….. x 4,57 euro = ……………. euro

1 Schrappen wat niet past
2 Steeds in te vullen
3 In te vullen bij aanvraag getrouwheidspremie t.g.v. het overlijden vóór de pensionering
4 In te vullen bij aanvraag getrouwheidspremie t.g.v. de pensionering
5 Na ondertekening terug te bezorgen aan het nationaal secretariaat (COC, Ledendienst, Britsierslaan 5, 1030 Brussel)

Bij het pensioen en/of het overlijden vóór het pensioen wordt, onder zekere voorwaarden, een
getrouwheidspremie toegekend.
VOORWAARDEN
1. Bij de pensionering
De getrouwheidspremie wordt toegekend op voorwaarde dat de gepensioneerde:
- op de pensioendatum lid is van COC en in orde is met de ledenbijdrage;
- in de periode van 10 jaar voorafgaand aan de pensioendatum ononderbroken lid geweest is van een
ACV-centrale;
- de aanvraag niet meer dan één jaar na de pensioendatum indient.
2. Bij overlijden vóór de pensionering
De getrouwheidspremie wordt aan de nabestaanden toegekend op voorwaarde dat:
- de overledene op de datum van het overlijden lid was van COC en in orde was met de leden-bijdrage;
- de overledene in de periode van 10 jaar voorafgaand aan de datum van overlijden ononderbroken lid
is geweest van een ACV-centrale;
- de aanvraag niet meer dan één jaar na de datum van het overlijden wordt ingediend.

Bedragen (met ingang van 1.1.2019)
voor de eerste 19 jaar:
voor de volgende 15 jaar:
voor de volgende jaren:

2,75 euro/jaar
3,66 euro/jaar
4,57 euro/jaar.

