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1. Waarin bestaat uw 
contract?

2. Op welke basis 
wordt het contract 
opgemaakt?

3. Wanneer is men 
verzekerd?

Het contract wordt te goeder trouw geslo-
ten op basis van uw verklaringen en die van 
de verzekerde.
(ONH�YHU]ZğJLQJ�RI�RQMXLVWKHLG�YDQZHJH�GH�
YHU]HNHULQJQHPHU�RI�GH�YHU]HNHUGH��PHW�GH�
EHGRHOLQJ�RQV�WH�PLVOHLGHQ�Eğ�GH�EHRRUGH-
OLQJ� YDQ� RQ]H� YHUELQWHQLVVHQ��PDDNW� GH�
verzekering nietig.

,QGLHQ� GH� YHU]ZğJLQJ� RI� YDOVH� YHUNODULQJ�
]RQGHU� NZDGH� WURXZ� LV� JHVFKLHG��ZRUGW�
het contract echter onbetwistbaar vanaf 
de inwerkingtreding.
Bovendien valt het contract onder de Belgi-
VFKH�ZHWWHOğNH�HQ�UHJOHPHQWDLUH�EHSDOLQJHQ�
inzake de levensverzekering.

Het is een levensverzekering die een opti-
maal rendement nastreeft en voorziet in de 
XLWNHULQJ�YDQ�GH�YHU]HNHUGH�SUHVWDWLHV�Eğ�
RYHUOğGHQ�RI�Eğ� OHYHQ�RYHUHHQNRPVWLJ�GH�

DOJHPHQH� YRRUZDDUGHQ�� GH�SURGXFWYRRU-
ZDDUGHQ��GH�WDULHYHQOğVW��GH�Eğ]RQGHUH�YRRU-
waarden en het beheersreglement indien dit 
van toepassing is voor het contract.

Het contract bestaat vanaf de onderteke-
QLQJ�GRRU�GH�FRQWUDFWHUHQGH�SDUWğHQ���+HW�
treedt in werking op de datum vermeld in de 
Eğ]RQGHUH�YRRUZDDUGHQ�PDDU�QLHW�YRRUDO-
HHU�Zğ�XZ�HHUVWH�SUHPLH�RS�RQ]H�ƄQDQFLÈOH�
UHNHQLQJ� RQWYDQJHQ� KHEEHQ�� GHVJHYDO-
lend onder voorbehoud van de medische 
DDQYDDUGLQJ�GRRU� GH�PDDWVFKDSSğ�� �:ğ�
behouden ons het recht voor het contract 
al dan niet te aanvaarden.
Ingeval u het contract niet hebt onderte-
NHQG��JHOGW�GH�EHWDOLQJ�YDQ�XZ�SUHPLH�DOV�
aanvaarding van de contractvoorwaarden.
U hebt het recht het contract op te zeggen 
binnen dertig dagen na de inwerkingtreding 
HUYDQ�RI��LQGLHQ�X�KHW�FRQWUDFW�KHEW�RQGHU-
schreven om een krediet te waarborgen of 
ZHGHU�VDPHQ�WH�VWHOOHQ��ELQQHQ�GHUWLJ�GD-
gen te rekenen vanaf het ogenblik waarop 
u kennis heeft van de weigering van dit 
krediet.  De opzegging op uw initiatief ge-
beurt door middel van een gedagtekend en 
RQGHUWHNHQG�VFKUğYHQ�HQ�JDDW�RQPLGGHOOğN�
in vanaf de kennisgeving ervan.
Indien het contract werd onderschreven 
door middel van een voorafgetekend 
RQGHUVFKUğYLQJVIRUPXOLHU� KHEEHQ�Zğ� KHW�
recht het contract op te zeggen binnen de 
dertig dagen na ontvangst door ons van het 

YRRUDIJHWHNHQGH�RQGHUVFKUğYLQJVIRUPXOLHU�
of ontvangst van de contractuele gegevens 
via het informaticanetwerk.  De opzegging 
treedt dan in werking acht dagen na de 
kennisgeving ervan.
,Q�GLW�JHYDO�EHWDOHQ�Zğ�X�YROJHQGH�EHGUDJHQ�
WHUXJ�ELQQHQ� YğIWLHQ�GDJHQ�QD�RQWYDQJVW�
van het originele contract:
• voor het gedeelte van het contract 

belegd in tak 21 of in een afgezonderd 
fonds: de reeds betaalde premies met 
EHWUHNNLQJ�WRW�GLW�JHGHHOWH��QD�DIKRXGLQJ�
YDQ�GH�EHGUDJHQ�GLH�UHHGV�]ğQ�YHUEUXLNW�
RP�KHW�NDSLWDDO�RYHUOğGHQ�HQ�GH�DQGHUH�
risicodekkingen te waarborgen;

• voor het gedeelte van het contract be-
legd in eenheden: hun tegenwaarde in 
HXUR��RS�EDVLV�YDQ�GH�LQYHQWDULVZDDUGH�
YDQ�GH�GDJ�YDQ�WHUXJEHWDOLQJ��YHUKRRJG�
PHW�GH�LQVWDSNRVWHQ��QD�DIKRXGLQJ�YDQ�
GH�EHGUDJHQ�GLH�UHHGV�]ğQ�YHUEUXLNW�RP�
KHW�NDSLWDDO�RYHUOğGHQ�HQ�GH�DQGHUH�ULVL-
codekkingen te waarborgen.  Indien het 
beleggingsfonds echter gevaloriseerd 
ZRUGW�QD�GH�RS]HJJLQJ��EHWDOHQ�Zğ�GH�
gestorte premie terug.

Voor de contracten met verhoogde rente-
voet behouden we ons het recht voor de 
afkoopvergoeding af te houden die des-
JHYDOOHQG�YHUPHOG�ZRUGW�LQ�GH�WDULHYHQOğVW�

4. De premies Uw premies moeten rechtstreeks en uit-
sluitend per giro betaald worden op onze 
ƄQDQFLÈOH� UHNHQLQJ� GLH� LQ� GH� Eğ]RQGHUH�

YRRUZDDUGHQ� RI� LQ� KHW� RQGHUVFKUğYLQJV-
document is vermeld.  De betaling van de 
premies is niet verplicht.

De omvang van de verzekering
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5. Waarin bestaat dit 
kapitaal?

6. Is terrorisme  
verzekerd? 

%ğ� RYHUOğGHQ� YDQ�GH� YHU]HNHUGH�� YHUELQ-
den we ons ertoe aan de aangewezen 
begunstigde(n) het kapitaal vermeld in de 
Eğ]RQGHUH� YRRUZDDUGHQ� WH� EHWDOHQ�� � 'H�
beschikbare opties met betrekking tot de 
RYHUOğGHQVGHNNLQJ�ZRUGHQ�EHVFKUHYHQ� LQ�

KHW�RQGHUVFKUğYLQJVGRFXPHQW�
+HW�RYHUOğGHQ�YDQ�GH�YHU]HNHUGH�LV�JHGHNW�
LQ�GH�KHOH�ZHUHOG��ZHONH�RRN�GH�RRU]DDN�
HUYDQ�LV��RQGHU�YRRUEHKRXG�YDQ�GH�EHSD-
lingen van de punten 7 en 8.

6.1. Lidmaatschap
:ğ�GHNNHQ�VFKDGH�YHURRU]DDNW�GRRU�WHU-
URULVPH��:ğ� ]ğQ� KLHUWRH� OLG� YDQ� GH�9=:�
75,3��7HUURULVP�5HLQVXUDQFH�DQG�,QVXUDQFH�
Pool). Overeenkomstig de wet van 1 april 
2007 betreffende de verzekering tegen 
VFKDGH�YHURRU]DDNW�GRRU�WHUURULVPH��ZRUGW�
de uitvoering van alle verbintenissen van 
DOOH�YHU]HNHULQJVRQGHUQHPLQJHQ�GLH�OLG�]ğQ�
YDQ�GH�9=:��EHSHUNW�WRW���PLOMDUG�HXUR�SHU�
NDOHQGHUMDDU�YRRU�GH�VFKDGH�YHURRU]DDNW�
door alle gebeurtenissen erkend als terro-
ULVPH�YRRUJHYDOOHQ�WğGHQV�GDW�NDOHQGHUMDDU��
'LW�EHGUDJ�ZRUGW�HON�MDDU�DDQJHSDVW�RS���
MDQXDUL� YROJHQV� GH� RQWZLNNHOLQJ� YDQ� KHW�
LQGH[FğIHU�GHU�FRQVXPSWLHSUğ]HQ��PHW�DOV�
EDVLV�KHW�LQGH[FğIHU�YDQ�GHFHPEHU�������
,QJHYDO�YDQ�ZHWWHOğNH�RI�UHJOHPHQWDLUH�Zğ]L-
JLQJ�YDQ�GLW�EDVLVEHGUDJ��]DO�GH]H�Zğ]LJLQJ�
DXWRPDWLVFK�YDQ�WRHSDVVLQJ�]ğQ��WHQ]ğ�HU�LQ�
een andere overgangsregeling is voorzien.

6.2. Evenredigheidsregel
Indien het totaal van de berekende of ge-
raamde schadevergoedingen groter is dan 
KHW�EHGUDJ�JHQRHPG� LQ�GH�YRULJH�DOLQHD��
wordt een evenredigheidsregel toegepast: 
de uit te keren schadevergoedingen wor-
den beperkt ten belope van de verhouding 
van het bedrag genoemd in de vorige alinea 
of de nog beschikbare middelen voor dat 
NDOHQGHUMDDU� WHQ� RS]LFKWH� YDQ� GH� XLW� WH�
keren schadevergoedingen toegerekend 
DDQ�GDW�NDOHQGHUMDDU�

6.3. Uitbetalingsregeling
Overeenkomstig voornoemde wet van 1 
DSULO�������EHVOLVW�KHW�&RPLWÆ�YDQ�GH�9=:�
75,3��]RDOV�RPVFKUHYHQ�LQ�GH]H�ZHW��RI�HHQ�
JHEHXUWHQLV�EHDQWZRRUGW�DDQ�GH�GHƄQLWLH�
van terrorisme. Opdat het hogervermeld 
EHGUDJ�QLHW�]RX�ZRUGHQ�RYHUVFKUHGHQ��EH-
SDDOW�GLW�&RPLWÆ��WHQ�ODDWVWH�]HV�PDDQGHQ�

QD�GH�JHEHXUWHQLV��KHW�SHUFHQWDJH�YDQ�GH�
schadevergoeding dat door de verzeke-
ULQJVRQGHUQHPLQJHQ�GLH�OLG�]ğQ�YDQ�GH�9=:�
ingevolge de gebeurtenis dient te worden 
YHUJRHG��+HW�&RPLWÆ� NDQ�GLW� SHUFHQWDJH�
KHU]LHQ��7HQ�ODDWVWH�RS����GHFHPEHU�YDQ�
KHW�GHUGH�MDDU�YROJHQG�RS�KHW�MDDU�YDQ�GH�
JHEHXUWHQLV��QHHPW�KHW�&RPLWÆ�HHQ�GHƄQL-
tieve beslissing omtrent het uit te betalen 
percentage van schadevergoeding.
,QGLHQ� KHW� &RPLWÆ� YDVWVWHOW� GDW� KHW� KR-
JHUYHUPHOG� EHGUDJ� YDQ� ��PLOMDUG� HXUR�
�JHÌQGH[HHUG��� RQYROGRHQGH� LV� YRRU� KHW�
vergoeden van alle geleden schade of 
over onvoldoende elementen beschikt om 
WH� RRUGHOHQ� RI� GLW� EHGUDJ� YROGRHQGH� LV��
ZRUGW�GH�VFKDGH�DDQ�SHUVRQHQ�Eğ�YRRUUDQJ�
vergoed. De morele schadevergoeding 
wordt na alle andere schadevergoedingen 
vergoed.
(ONH�EHSHUNLQJ��XLWVOXLWLQJ�HQ�RI�VSUHLGLQJ�
LQ�GH�WğG�YDQ�GH�XLWYRHULQJ�YDQ�GH�YHUELQ-
WHQLVVHQ�YDQ�GH�YHU]HNHULQJVRQGHUQHPLQJ��
EHSDDOG� LQ� HHQ�ZHW�� NRQLQNOğN� EHVOXLW� RI�
DQGHUH�UHJOHPHQWHULQJ��]DO�YDQ�WRHSDVVLQJ�
]ğQ� RS� XZ� FRQWUDFW� RYHUHHQNRPVWLJ� GH�
modaliteiten daarin voorzien.
'H�EHSDOLQJHQ�YDQ�GLW�SXQW�]ğQ�QLHW�YDQ�WRH-
passing op de theoretische afkoopwaarde.

6.4. Nucleaire wapens
Schades veroorzaakt door wapens of tui-
JHQ�GLH�EHVWHPG�]ğQ�RP�WH�RQWSORIIHQ�GRRU�
GH�VWUXFWXXUZğ]LJLQJ�YDQ�GH�DWRRPNHUQ�]ğQ�
niet verzekerd in dit contract.

�����7RHNRPVWLJH�Zğ]LJLQJHQ
,QJHYDO�YDQ�Zğ]LJLQJHQ�YDQ�GH�ZHWJHYLQJ�
betreffende de verzekering tegen schade 
YHURRU]DDNW� GRRU� WHUURULVPH�� ]XOOHQ� GH]H�
Zğ]LJLQJHQ� DXWRPDWLVFK� YDQ� WRHSDVVLQJ�
]ğQ��WHQ]ğ�LQ�HHQ�DQGHUH�RYHUJDQJVUHJHOLQJ�
is voorzien.

Het kapitaal gewaarborgd bij overlijden
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7. Welke zijn de 
uitgesloten risico’s bij 
overlijden?

�����'H�VWHHGV�XLWJHVORWHQ�ULVLFRpV�]ğQ�
KHW� RYHUOğGHQ� GDW� ]LFK� YRRUGRHW� WHQ� JH-
volge van:
s�HHQ�]HOIPRRUG�WğGHQV�KHW�HHUVWH�MDDU�GDW�

volgt op:
- de datum van inwerkingtreding van het 

contract;
- de datum van een eventuele wederin-

werkingstelling van het contract.
� 'H]HOIGH� WHUPğQ� LV� YDQ� WRHSDVVLQJ�RS�
HONH�YHUKRJLQJ�YDQ�KHW�RYHUOğGHQVNDSL-
WDDO�� Kğ� YDQJW� DDQ�Eğ�GH� LQZHUNLQJWUH-
ding van de verhoging;

• een moord gepleegd door de verzeke-
ringnemer of een begunstigde of op hun 
aanstoken;
s�HHQ�JHUHFKWHOğNH�YHURRUGHOLQJ��HHQ�PLV-
GDDG� RI� HHQ� ZDQEHGUğI�� RS]HWWHOğN� JH-
pleegd door de verzekerde als dader of 
PHGHGDGHU��HQ�ZDDUYDQ�Kğ�GH�JHYROJHQ�
kon voorzien;
s�HHQ� RRUORJVIHLW�� JHOğNDDUGLJH� IHLWHQ� RI�

een burgeroorlog.
+HW�RYHUOğGHQ��RQJHDFKW�GH�RRU]DDN�� LV�
steeds uitgesloten indien de verzekerde 
DFWLHI�GHHOQHHPW�DDQ�GH�YğDQGHOğNKHGHQ�
+HW�RYHUOğGHQ�WHQ�JHYROJH�YDQ�HHQ�RRU-
ORJVIHLW�GDW�]LFK�YRRUGRHW�WğGHQV�HHQ�YHU-
EOğI�LQ�KHW�EXLWHQODQG��LV�JHGHNW�
��LQGLHQ�KHW�QLHW�WH�YRRU]LHQH�FRQƅLFW�XLW-
EUHHNW�WğGHQV�KHW�YHUEOğI�YDQ�GH�YHU]H-
kerde;

- indien de verzekerde zich begeeft naar 
HHQ� ODQG�ZDDU� HHQ�JHZDSHQG�FRQƅLFW�
EHVWDDW��YRRU�]RYHU�GLW�XLWGUXNNHOğN�YHU-
PHOG�ZRUGW�LQ�GH�Eğ]RQGHUH�YRRUZDDU-
den (mits het betalen van een eventuele 

EğSUHPLH��
In beide gevallen dient de begunstigde 
KHW�EHZğV�WH�OHYHUHQ�GDW�GH�YHU]HNHUGH�
QLHW� DFWLHI� GHHOQDP�DDQ�GH� YğDQGHOğN-
heden.

• de deelneming van de verzekerde aan 
oproer of rellen tussen burgers in het 
DOJHPHHQ�� EHKDOYH� ZDQQHHU� GH� YHU]H-
NHUGH� OLG�ZDV�YDQ�GH�RUGHVWUğGNUDFKWHQ�
of tussenbeide is gekomen om zichzelf 
RI�]ğQ�JRHGHUHQ�WH�EHYHLOLJHQ�

7.2. De uitgesloten risico’s, behoudens 
DQGHUVOXLGHQG�EHGLQJ��]ğQ�
KHW�RYHUOğGHQ�WHQJHYROJH�YDQ�
s�HHQ�RQJHYDO�PHW�HHQ�OXFKWYDDUWXLJ�

- wanneer de verzekerde deel uitmaakt 
van de bemanning van een vlucht die 
QLHW� JHEHXUW�PHW� HHQ� OğQWRHVWHO� JRHG-
gekeurd voor het vervoer van perso-
nen;

- wanneer het luchtvaartuig gebruikt 
ZRUGW�WHU�JHOHJHQKHLG�YDQ�FRPSHWLWLHV��
GHPRQVWUDWLHV�� VQHOKHLGVWHVWHQ�� OXFKW-
UDLGV��RHIHQ��RI�SURHIYOXFKWHQ��UHFRUGV�
of recordpogingen;

- wanneer het luchtvaartuig een proto-
type is of een militair luchtvaartuig dat 
niet voor vervoer bestemd is;

s�GH� EHRHIHQLQJ� YDQ� SDUDFKXWLVPH�� HODV-
WLHNVSULQJHQ��%HQML���KHW�JHEUXLN�YDQ�HHQ�
GHOWDYOLHJHU�� HHQ� 8/0�YOLHJWXLJ� RI� HHQ�
zweefscherm.

• de deelname aan reizen die een kenmerk 
van ontdekkingstocht of gewapende ex-
peditie vertonen.

8. Wat keren we uit 
bij overlijden ten 
gevolge van een niet-
gedekt risico?

,QGLHQ�KHW�RYHUOğGHQ�KHW�JHYROJ�LV�YDQ�HHQ�
QLHW�JHGHNW�ULVLFR��LV�KHW�Eğ�RYHUOğGHQ�YHU-
schuldigde kapitaal beperkt tot de reserve 
van het contract van de dag die volgt op 
GLH�ZDDURS�ZH�VFKULIWHOğN�LQ�NHQQLV�ZRUGHQ�
JHVWHOG� YDQ� KHW� RYHUOğGHQ� YDQ�GH� YHU]H-
kerde. Het verschuldigde kapitaal kan het 

YHU]HNHUG�NDSLWDDO�Eğ�RYHUOğGHQ�HFKWHU�QLHW�
RYHUVFKUğGHQ�
Deze reserve zal betaald worden aan de 
EHJXQVWLJGH�Q��GLH�X�KHEW�DDQJHZH]HQ�Eğ�
RYHUOğGHQ� YDQ�GH� YHU]HNHUGH�� WHQ]ğ�GH]H�
de moord op de verzekerde heeft gepleegd 
RI�LQGLHQ�GH�PRRUG�RS�]ğQ�DDQVWRNHQ�ZHUG�
gepleegd.

9. Wanneer betalen 
wij het kapitaal bij 
overlijden?

:ğ�YRHUHQ�GH�EHWDOLQJ�XLW�ELQQHQ�GH�YğIWLHQ�
dagen na ontvangst van de documenten 
JHYUDDJG�LQ�SXQW�q����:HONH�IRUPDOLWHLWHQ�

moeten vervuld worden om de betaling van 
GH�ZDDUERUJHQ�WH�YHUNUğJHQ"r�

Het kapitaal gewaarborgd bij overlijden



7

Individuele pensioentoezeggingsverzekering

10. Wat gebeurt er 
bij vooroverlijden van 
de verzekeringnemer 
indien hij niet de verze-
kerde is?

11. Wat gebeurt er 
indien er meerdere 
verzekeringnemers 
zijn?

12. Hoe voeren wij uw 
instructies uit?

,QGLHQ� X� RYHUOğGW� YÐÐU� GH� YHU]HNHUGH� HQ�
X]HOI� QLHW� GH� YHU]HNHUGH� EHQW��ZRUGW� GH�
eigendom van het contract van rechtswege 

RYHUJHGUDJHQ� DDQ� GH� YHU]HNHUGH�� WHQ]ğ�
een andere persoon werd aangeduid in de 
Eğ]RQGHUH�YRRUZDDUGHQ�

,Q�JHYDO�YDQ�PHHUGHUH�YHU]HNHULQJQHPHUV��
dient elke verrichting of aanvraag met 
EHWUHNNLQJ�WRW�KHW�FRQWUDFW��]RDOV�Zğ]LJLQJ�
YDQ�GH�ZDDUERUJHQ�� DINRRS�� RYHUGUDFKW��
FHVVLH��Zğ]LJLQJ�YDQ�EHJXQVWLJLQJ��f�RQV�
WRH�WH�NRPHQ�YLD�HHQ�VFKUğYHQ�JHWHNHQG�
door alle verzekeringnemers samen.
Dezelfde verplichting is van toepassing 
YRRU�DOOH�GRFXPHQWHQ�GLH�Zğ�X�YUDJHQ�WH�
ondertekenen.

Indien één van de verzekeringnemers 
RYHUOğGW� YÐÐU� GH� YHU]HNHUGH� RI� YÐÐU� GH�
HLQGGDWXP� YDQ� KHW� FRQWUDFW�� ZRUGW� GH�
eigendom van het contract van rechts-
wege overgedragen naar de andere 
YHU]HNHULQJQHPHU�V��SHU�JHOğNH�GHOHQ��WHQ]ğ�
een andere aanduiding vermeld wordt in de 
Eğ]RQGHUH�YRRUZDDUGHQ�

Alle instructies met betrekking tot uw 
contract moeten ons per gedagtekende 
en ondertekende brief of fax gezonden 
worden; in dit laatste geval moeten we het 
origineel binnen acht dagen ontvangen.
:ğ�EHKRXGHQ�RQV�HYHQZHO�KHW�UHFKW�YRRU�
geen gevolg te geven aan een verzoek 
LQGLHQ�ZH�YDQ�RRUGHHO�]ğQ�GDW�GH�XLWYRH-
ring ervan een inbreuk zou betekenen op 
een wet of verordening of op een bepaling 
van dit contract.  In dat geval brengen we 
X�RQPLGGHOOğN�YDQ�RQ]H�EHVOLVVLQJ�RS�GH�
hoogte.
,QGLHQ� XLW]RQGHUOLMNH� RPVWDQGLJKHGHQ�
het vereisen en om de belangen van de 
YHU]HNHULQJQHPHUV� WH� YUğZDUHQ�� NXQQHQ�
ZH� WLMGHOLMN� GH� YHUULFKWLQJHQ� JHKHHO� RI�

JHGHHOWHOğN� VFKRUVHQ�� ]RDOV� GH� DINRSHQ�
RI�GH�RYHUGUDFKWHQ��HQ�DOOH�QRGLJH�PDDW-
regelen nemen inclusief de automatische 
overdracht van de in een fonds belegde 
UHVHUYH� QDDU� HHQ� JHOğNDDUGLJ� IRQGV� GDW�
RQV�JHVFKLNWHU� OğNW���0RFKW�GLW�JHEHXUHQ��
GDQ�ZRUGW�X�RQPLGGHOOğN�LQ�NHQQLV�JHVWHOG�
YDQ�GH�WRHSDVVLQJ�YDQ�GH]H�XLW]RQGHUOğNH�
maatregelen.

:ğ�EHKRXGHQ�RQV�KHW�UHFKW�YRRU�DDQYUDJHQ�
YRRU� WRHWUHGLQJ�� RYHUGUDFKW� RI� XLWVWDS� LQ�
IRQGVHQ�WH�ZHLJHUHQ�LQGLHQ�0DUNHW�7LPLQJ�
YHUPRHG�ZRUGW�HQ��GHVJHYDOOHQG��DOOH�QR-
dige maatregelen te nemen om de andere 
verzekeringnemers te beschermen.

13. Hoe wordt u  geïn-
formeerd?

-DDUOLMNV�ZRUGW� X� JHÌQIRUPHHUG� RYHU� GH�
evolutie van uw contract.

Het verloop van uw contract
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14. Wat wordt vers-
taan onder tarieven-
lijst?

15. Welke zijn de tak-
sen en belastingen?

16. Welke formalitei-
ten moeten vervuld 
worden om de betaling 
van de waarborgen te 
verkrijgen?

'H� WDULHYHQOLMVW� YHUPHOGW� RQGHU�PHHU� GH�
NRVWHQ�YDQ�WRHSDVVLQJ�RS�KHW�FRQWUDFW��GH�
EHUHNHQLQJVZğ]H�YDQ�GH]H�NRVWHQ��GH�PL-
nima en maxima van toepassing op de ver-
ULFKWLQJHQ�YDQ�KHW�FRQWUDFW��GH�SUHPLHYRHWHQ�

RYHUOğGHQ�HQ�GH�UHJHOV�LQ]DNH�GH�XLWYRHULQJ�
YDQ�GH�YHUULFKWLQJHQ���'H�WDULHYHQOğVW�PDDNW�
integraal deel uit van het contract en de erin 
YHUPHOGH�JHJHYHQV�]ğQ�QLHW�JHZDDUERUJG�

De persoon die gerechtigd is om de verze-
NHUGH�XLWNHULQJHQ� WH�RQWYDQJHQ��PRHW�RQV�
DOOH�EHZğVVWXNNHQ�EH]RUJHQ�GLH�QRGLJ�]ğQ�
RP�WRW�GH�EHWDOLQJ�WH�NXQQHQ�RYHUJDDQ��]RDOV�
s� HHQ�EHZğV�YDQ�OHYHQ�YDQ�GH�YHU]HNHULQJ-
QHPHU��GH�YHU]HNHUGH�HQ�GH�EHJXQVWLJGH�

s� HHQ�DIVFKULIW�YDQ�GH�RYHUOğGHQVDNWH�YDQ�GH�
verzekerde;

• een medisch getuigschrift opgesteld op 
HHQ�GRRU�RQV�DIJHOHYHUG�IRUPXOLHU��GDW�GH�
RRU]DDN�YDQ�KHW�RYHUOğGHQ�YHUPHOGW�

• een attest van erfopvolging opgesteld 
door de ontvanger van het successie-

kantoor bevoegd voor de inlevering van 
de aangifte van nalatenschap van de 
RYHUOHGHQH��RI�HHQ�DWWHVW�RI�HHQ�DNWH�YDQ�
erfopvolging opgemaakt door een notaris 
(in de gevallen waarin de begunstigde niet 
Eğ�QDDP�LV�DDQJHZH]HQ��

s� KHW�RULJLQHOH�FRQWUDFW�HQ�]ğQ�EğYRHJVHOV�
• de ondertekende uitkeringskwitantie.
Indien vastgesteld wordt dat de opgegeven 
JHERRUWHGDWXP�YDQ�GH�YHU]HNHUGH�RQMXLVW�
LV��ZRUGHQ�GH�ZDDUERUJHQ�KHUEHUHNHQG� LQ�
IXQFWLH�YDQ�GH�MXLVWH�JHERRUWHGDWXP�

17. Briefwisseling -  
betwistingen -
toepasselijke wet

$OOH�GDWD� YHUPHOG� LQ�GH�Eğ]RQGHUH� YRRU-
waarden worden beschouwd op nul uur.
'H�PHGHGHOLQJHQ�GLH�YRRU�X�EHVWHPG�]ğQ��
JHEHXUHQ�RS�JHOGLJH�Zğ]H�RS�KHW� LQ�KHW�
contract vermelde adres of op het laatste 
DGUHV�GDW�RQV�VFKULIWHOğN�LV�PHHJHGHHOG�
De mededelingen die voor ons bestemd 
]ğQ��ZRUGHQ�JHDFKW�RQWYDQJHQ�WH�]ğQ�RS�
de dag van hun ontvangst op onze maat-
VFKDSSHOğNH�]HWHO�
2Q]H�GRVVLHUV�RI�GRFXPHQWHQ�EHZğ]HQ�GH�
inhoud van onze brieven voor zover deze 
niet door u of door de verzekerde worden 
overgelegd.
Wanneer u vragen heeft over dit contract 
kan u steeds contact opnemen met uw 
WXVVHQSHUVRRQ��+ğ�]DO�X�JUDDJ�LQIRUPDWLH�
geven of samen met u zoeken naar een 
RSORVVLQJ��,QGLHQ�X�HHQ�NODFKW�KHHIW��NDQ�
X� GLH� RYHUPDNHQ� DDQ�$*� ,QVXUDQFH� QY��

'LHQVW� .ODFKWHQEHKHHU�� (�� -DFTPDLQ-
laan 53 te B-1000 Brussel of via e-mail :  
customercomplaints@aginsurance.be.
Indien de oplossing die AG Insurance 
YRRUVWHOW� JHHQ� YROGRHQLQJ� VFKHQNW�� NDQ�
het geschil voorgelegd worden aan de 
2PEXGVGLHQVW� 9HU]HNHULQJ�� GH�0HHØV-
VTXDUH�����WH�%������%UXVVHO��RI�DDQ�GH��
$XWRULWHLW� YRRU� )LQDQFLÈOH� 'LHQVWHQ� HQ�
0DUNWHQ� �)60$��� &RQJUHVVWUDDW� �������
�����%UXVVHO�� RQYHUPLQGHUG� GH�PRJH-
OLMNKHLG� YRRU� GH� YHU]HNHULQJQHPHU� HHQ�
JHUHFKWHOğNH�SURFHGXUH�DDQ� WH�VSDQQHQ��
Alle eventuele betwistingen vallen onder de 
uitsluitende bevoegdheid van de Belgische 
rechtbanken.
Het Belgisch recht is op dit contract van 
toepassing.

$OOH�EHVWDDQGH�RI�WRHNRPVWLJH�EHODVWLQJHQ��
WDNVHQ�HQ�EğGUDJHQ�]RDOV�EHSDDOG�GRRU�GH�
wetten en verordeningen die van toepassing 
]ğQ�RS�GH�FRQWUDFWHQ��GH�NZLWDQWLHV�RI�GH�

YHU]HNHUGH�SUHVWDWLHV�� ]ğQ��QDDUJHODQJ�KHW�
JHYDO��WHQ�ODVWH�YDQ�GH�YHU]HNHULQJQHPHU�RI�
de begunstigden.

Diverse bepalingen
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18.  Wet van 8/12/1992 
met betrekking tot de 
bescherming van het 
Privé-Leven

Medische gegevens

AG Insurance kan de medische gegevens 
YHUPHOG� LQ� KHW� FRQWUDFW� YHUZHUNHQ��PLWV�
naleving van de wetgeving op de bescher-
PLQJ�YDQ�KHW�3ULYÆ�/HYHQ��PHW�KHW�RRJ�RS�
en binnen het kader van het verlenen en het 
beheer van verzekeringsdiensten in het al-
JHPHHQ��PHW�LQEHJULS�YDQ�KHW�RSPDNHQ�YDQ�
statistieken en het voorkomen van fraude en 
misbruik.  De gegevens die de gezondheid 
betreffen worden enkel verwerkt onder de 
YHUDQWZRRUGHOLMNKHLG� YDQ� HHQ� EHURHSV-

beoefenaar in de gezondheidszorg en de 
toegang tot deze gegevens is beperkt tot 
die personen die ze nodig hebben voor de 
uitoefening van hun taken.
:ğ�]XOOHQ�GH]H�JHJHYHQV�QLHW�PHHGHOHQ�
DDQ�GHUGHQ���:ğ�GHOHQ�GH]H�JHJHYHQV�ZHO�
mee voor zover hiertoe in onze hoofde een 
ZHWWHOğNH�RI�FRQWUDFWXHOH�YHUSOLFKWLQJ�RI�HHQ�
gewettigd belang bestaat.

Persoonsgegevens

De persoonsgegevens vermeld in het 
FRQWUDFW�NXQQHQ�GRRU�$*� ,QVXUDQFH��DOV�
YHUDQWZRRUGHOLMNH� YRRU� GH� YHUZHUNLQJ��
mits naleving van de wetgeving op de 
EHVFKHUPLQJ�YDQ�KHW�3ULYÆ�/HYHQ��ZRUGHQ�
verwerkt met het oog op en binnen het 
kader van het verlenen en het beheer van 
YHU]HNHULQJVGLHQVWHQ�LQ�KHW�DOJHPHHQ��PHW�
LQEHJULS�YDQ�KHW�EHKHHU�YDQ�KHW�FOLÈQWHQ-
EHVWDQG�� KHW� RSPDNHQ� YDQ� VWDWLVWLHNHQ��
het voorkomen van fraude en misbruik 
HQ���EHKRXGHQV�XZ�XLWGUXNNHOğN�HQ�NRV-
WHORRV�YHU]HW���GH�FRPPHUFLÈOH�SURPRWLH�
van verzekeringsproducten en diensten.

:LM� ]XOOHQ� GH]H� JHJHYHQV� QLHW�PHHGH-
OHQ� DDQ� GHUGHQ�� EHKRXGHQV� YRRU� ]RYHU�
KLHUWRH� LQ� KDDU� KRRIGH� HHQ�ZHWWHOğNH� RI�
contractuele verplichting of een gewettigd 
belang bestaat.  Deze gegevens kunnen 
in voorkomend geval kunnen meegedeeld 
worden aan en verwerkt worden door de 
professionele raadgevers en tussenper-
sonen waarop u beroep doet.  U hebt het 
UHFKW�RP�XZ�JHJHYHQV�LQ�WH�NğNHQ��HQ��LQ�
YRRUNRPHQG�JHYDO��WH�YHUEHWHUHQ���8�NDQ�
]LFK�XLWGUXNNHOğN�YHU]HWWHQ�WHJHQ�HONH�YRUP�
YDQ� GLUHFW�PDUNHWLQJ� LQ� KHW� RQGHUVFKUğ-
vingsdocument.

Diverse bepalingen
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U

'H� YHU]HNHULQJQHPHU�� GZ]�� GH� UHFKWSHU-
soon die het contract met ons sluit.

:ğ

AG Insurance nv��(PLOH�-DFTPDLQODDQ�����
B-1000 Brussel.

Verzekerde

'H�DDQJHVORWHQH��QDPHOğN�GH�SHUVRRQ�RS�
wiens leven de verzekering gesloten is.

Begunstigde

'H�QDWXXUOğNH�RI�UHFKWVSHUVRRQ�GLH�DDQJH-
GXLG�ZRUGW� LQ�GH�Eğ]RQGHUH� YRRUZDDUGHQ�
om de verzekerde prestaties te ontvangen.

Cessionaris

De schuldeiser in wiens voordeel de begun-
stiging van het contract wordt afgestaan tot 
ZDDUERUJ�YDQ�]ğQ�YRUGHULQJ�

.DSLWDDO�Eğ�RYHUOğGHQ

+HW�LQ�GH�Eğ]RQGHUH�YRRUZDDUGHQ�EHSDDOGH�
kapitaal dat aan de aangeduide begun-
VWLJGH�]DO�JHVWRUW�ZRUGHQ�Eğ�RYHUOğGHQ�YDQ�
de verzekerde.

Premie

'H�EğGUDJH�GLH�GRRU�GH�YHU]HNHULQJQHPHU�
wordt betaald. De premies omvatten de 
LQVWDSNRVWHQ� HQ� GH� WDNVHQ� HQ� EğGUDJHQ�
HYHQWXHHO�RSJHOHJG�GRRU�GH�ZHW��HYHQDOV�
de kost van de eventuele aanvullende 
waarborgen.

Nettopremie

'H�SUHPLH�YHUPLQGHUG�PHW�GH�LQVWDSNRVWHQ��
GH�HYHQWXHOH�WDNVHQ�HQ�EğGUDJHQ�HQ�GH�NRVW�
van de eventuele aanvullende waarborgen.

Afkoop

'H�YHUULFKWLQJ�ZDDUEğ�RYHUJHJDDQ�ZRUGW�WRW�
GH�DINRRS�YDQ�KHW�FRQWUDFW��%ğ�JHGHHOWHOğNH�
afkoop keren we een deel van de afkoop-
ZDDUGH�XLW��%ğ�YROOHGLJH�DINRRS�HLQGLJW�KHW�
contract en keren we de afkoopwaarde uit.

Afkoopwaarde

De reserve van het contract op een bepaald 
RJHQEOLN�� YHUPLQGHUG�PHW� GH� DINRRSYHU-
JRHGLQJ��GRRU�RQV�XLW� WH�EHWDOHQ� LQ�JHYDO�
van afkoop van het contract.

Reserve van het contract

'H�UHVHUYH�RS�HHQ�EHSDDOG�RJHQEOLN��]RDOV�
JHGHƄQLHHUG�LQ�GH�SURGXFWYRRUZDDUGHQ�HQ�
LQ�GH�Eğ]RQGHUH�YRRUZDDUGHQ�

Market Timing

$UELWUDJHWHFKQLHN�ZDDUEğ�HHQ�YHU]HNHULQJ-
nemer/verzekerde eenheden van een of 
PHHUGHUH�EHOHJJLQJVIRQGVHQ�RQGHUVFKUğIW�
HQ� V\VWHPDWLVFK� LQ� HHQ� NRUWH� WğGVSDQQH�
RSQLHXZ�YHUNRRSW�HQ�GDDUEğ�JHEUXLN�PDDNW�
YDQ�GH�WğGVYHUVFKLOOHQ�HQ�RI�GH�LQHIƄFLÈQWLHV�
in de methode van waardebepaling van de 
eenheden.

:DQEHGUğI

(HQ�ZDQEHGUğI� LV�HHQ�PLVGUğI�GDW� LQ�RYHU-
eenstemming met de wetten bestraft wordt 
met een correctionele straf en de beslissing 
LQ�NUDFKW�YDQ�JHZğVGH�LV�JHJDDQ�

Misdaad

(HQ�PLVGDDG�LV�HHQ�PLVGUğI�GDW�LQ�RYHUHHQ-
stemming met de wetten bestraft wordt met 
een criminele straf en de beslissing in kracht 
YDQ�JHZğVGH�LV�JHJDDQ�

%ğ]RQGHUH�YRRUZDDUGHQ

De pensioenovereenkomst.

Terrorisme

Een clandestien georganiseerde actie of 
GUHLJLQJ� YDQ�DFWLH�PHW� LGHRORJLVFKH��SROL-
WLHNH�� HWQLVFKH�RI� UHOLJLHX]H�EHGRHOLQJHQ��
LQGLYLGXHHO� RI�GRRU� HHQ�JURHS�XLWJHYRHUG��
ZDDUEğ�JHZHOG�ZRUGW�JHSOHHJG�RS�SHUVR-
nen of de economische waarde van een 
materieel of immaterieel goed geheel of 
JHGHHOWHOğN�ZRUGW�YHUQLHOG��RIZHO�RP�LQGUXN�
WH�PDNHQ�RS�KHW�SXEOLHN��HHQ�NOLPDDW�YDQ�
onveiligheid te scheppen of de overheid 
RQGHU�GUXN�WH�]HWWHQ��RIZHO�RP�KHW�YHUNHHU�
of de normale werking van een dienst of 
een onderneming te belemmeren.

Lexicon
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Productvoorwaarden

Afgezonderd fonds

$FWLYD�GLH�DIJH]RQGHUG�]ğQ�YDQ�GH�DQGHUH�
activa van de verzekeringsonderneming en 
die een afgezonderd fonds vormen.  AG 
Insurance�YHUELQGW�HU�]LFK�WRH��ERYHQRS�GH�
WDULHIEDVLVVHQ��HHQ�JHGHHOWH�YDQ�GH�ZLQVW�
afkomstig van de beleggingen van deze 
DFWLYD��WH�YHUGHOHQ�HQ�WRH�WH�NHQQHQ�RQGHU�
de vorm van winstdeling.
Het winstdelingsreglement van het afge-
zonderd fonds maakt integraal deel uit van 
de algemene en productvoorwaarden.

Beleggingsfondsen

'H�IRQGVHQ�EHSDDOG�LQ�GH�Eğ]RQGHUH�YRRU-
waarden.
De beschikbare fondsen worden vermeld 
LQ�KHW�GRFXPHQW�q7DULHYHQOğVWr�

Eenheid

Een fractie van een beleggingsfonds.

Inventariswaarde

'H�SUğV�ZDDUWHJHQ�HHQ�HHQKHLG�YDQ�HHQ�
beleggingsfonds aan een contract wordt 
toegewezen of geannuleerd.

1. Wat betekenen 
volgende begrippen?

Valorisatiedag

De dag waarop de inventariswaarde van 
de eenheid van een beleggingsfonds wordt 
EHSDDOG��]RDOV�EHVFKUHYHQ�LQ�KHW�EHKHHUV-
reglement.

Reserve van het contract

'H� UHVHUYH�YDQ�KHW�FRQWUDFW� LV�JHOğN�DDQ�
de som van
• de reserve van het gedeelte van het con-
WUDFW�EHOHJG�LQ�KHW�DIJH]RQGHUG�IRQGV��HQ�

• de reserve van het gedeelte van het 
FRQWUDFW� XLWJHGUXNW� LQ� HHQKHGHQ�� GLH�
voortvloeit uit het aantal aan uw contract 
toegekende eenheden van elk beleg-
gingsfonds vermenigvuldigd met hun 
inventariswaarde.

Basisrentevoet

De technische rentevoet(en) van toepassing 
op het contract.

2. Welke is de 
structuur van uw 
contract?

3. Het kapitaal bij 
leven

8Z�FRQWUDFW�NDQ�VDPHQJHVWHOG�]ğQ�XLW�WZHH�
GHOHQ��KHW�HQH�EHOHJG� LQ�KHW�DIJH]RQGHUG�
IRQGV�� KHW� DQGHUH� YHUERQGHQ�PHW�EHOHJ-
gingsfondsen en uitgedrukt in eenheden.  
De verdeling over de beiden delen wordt 

JHSUHFLVHHUG�LQ�GH�Eğ]RQGHUH�YRRUZDDUGHQ�
Voor het gedeelte verbonden met beleg-
JLQJVIRQGVHQ�� GUDDJW� X�� DOV� YHU]HNHULQJ-
QHPHU��YROOHGLJ�KHW�ƄQDQFLÈOH�ULVLFR�YDQ�GH�
verrichting.

Elke nettopremie wordt belegd tegen de ta-
ULIDLUH�YRRUZDDUGHQ�GLH�LQ�YRHJH�]ğQ�RS�KHW�
ogenblik van de ontvangst van uw premie 
RS�RQ]H�ƄQDQFLÈOH�UHNHQLQJ��LQ�KHW�DIJH]RQ-
GHUG�IRQGV�]RDOV�YHUPHOG�LQ�GH�Eğ]RQGHUH�
voorwaarden. Dit fonds wordt beschreven 
in het betreffende winstdelingsreglement.

De kapitalisatie vangt aan 1 dag na de 
RQWYDQJVW�YDQ�XZ�SUHPLH�RS�RQ]H�ƄQDQFLÈOH�
UHNHQLQJ�PDDU�QLHW�YÐÐU�GH�RQWYDQJVW�YDQ�
KHW�RQGHUVFKUğYLQJVGRFXPHQW��

De basisrentevoet van toepassing op elke 
premie wordt gewaarborgd tot de eind-
datum van het contract.

Voor het gedeelte van uw contract belegd 
in het afgezonderd fonds kan een winstde-
ling toegekend worden.  De modaliteiten 

worden bepaald in het winstdelingsregle-
ment dat integraal deel uitmaakt van de 
algemene en productvoorwaarden.  U heeft 
GH�PRJHOğNKHLG�GH�ZLQVWGHOLQJ�JHKHHO�RI�
JHGHHOWHOğN�WH�ODWHQ�RP]HWWHQ�LQ�HHQKHGHQ�
van de in het contract aangeduide beleg-
JLQJVIRQGVHQ��PD[LPDDO�YğI����'H�RP]HWWLQJ�
LQ� HHQKHGHQ� JHEHXUW� Eğ� GH� WRHNHQQLQJ�
YDQ�GH�ZLQVWGHOLQJ��RS�EDVLV�YDQ�YLHU� LQ-
YHQWDULVZDDUGHQ� YDQ� HON� JHNR]HQ� IRQGV��
QDPHOğN�GH]H�YDQ�GH�HHUVWH�PDDQGDJ��RI�
de eerste werkdag hieropvolgend) van de 
tweede maand die volgt op elk trimester 
YDQ�KHW�MDDU�ZDDURS�GH�ZLQVWGHOLQJ�EHWUHN-
king heeft.

Er wordt geen winstdeling toegekend op 
het gedeelte van het contract verbonden 
met beleggingsfondsen.
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4. Het gewaarborgd 
kapitaal bij overlijden

4.1. Waarin bestaat het kapitaal over-
OğGHQ"
%ğ� RYHUOğGHQ� YDQ� GH� DDQJHVORWHQH� YÐÐU�
GH�HLQGGDWXP�YDQ�KHW�FRQWUDFW��YHUELQGHQ�
Zğ�HU�RQV�WRH�DDQ�GH�EHJXQVWLJGH�Q���DDQ-
JHGXLG� LQ� GH�SHQVLRHQRYHUHHQNRPVW�� GH�
UHVHUYH�YDQ�KHW�FRQWUDFW��EHSDDOG�RS�KHW�
WğGVWLS�YDQ�RYHUOğGHQ��XLW�WH�NHUHQ�

'H� YHU]HNHULQJQHPHU� NDQ� Eğ� GH� RQGHU-
VFKUğYLQJ� DIZğNHQ� YDQ� GH]H� VWDQGDDUG-
RYHUOLMGHQVGHNNLQJ� HQ� NLH]HQ� YRRU� ÆÆQ�
van de andere opties beschreven in het 
verzekeringsvoorstel.
De gekozen optie wordt vermeld in de 
pensioenovereenkomst.
'H� RSWLH� RYHUOğGHQ� NDQ� RS� HON�PRPHQW�
JHZğ]LJG�ZRUGHQ�

Productvoorwaarden

�����:DQQHHU�KHHIW�GH�ZDDUERUJ�RYHUOğ-
GHQ�XLWZHUNLQJ"
'H�ZDDUERUJ� RYHUOğGHQ� KHHIW� XLWZHUNLQJ�
vanaf de registratie van uw premie op onze 
ƄQDQFLÈOH� UHNHQLQJ��GLH� WRHODDW�GH� NRVWHQ�
van deze waarborg van de reserve van het 
FRQWUDFW�DI� WH�KRXGHQ��RQGHU�YRRUEHKRXG�
van een gunstig resultaat van de medische 
IRUPDOLWHLWHQ�YRRU�GH�RSWLHV�RYHUOğGHQ�DQGHUH�

GDQ�GH�RSWLH�qUHVHUYH�YDQ�KHW�FRQWUDFWr���'H�
LQJDQJVGDWXP�YDQ�GH�ZDDUERUJ�RYHUOğGHQ�
LV�YHUPHOG�LQ�GH�Eğ]RQGHUH�YRRUZDDUGHQ�

%ğ�VWRS]HWWLQJ�YDQ�GH�SUHPLHEHWDOLQJ�ZRUGW�
KHW�HYHQWXHOH�qPLQLPXP�RYHUOğGHQVNDSLWDDOr�
RI� rDDQYXOOHQG�RYHUOğGHQVNDSLWDDOr�EHKRX-
den zolang de reserve van het contract 
voldoende is voor de afhouding van de 
risicopremies.

4.3. Hoe wordt de kost voor de waarborg 
RYHUOğGHQ�DDQJHUHNHQG"
'H� NRVW� YRRU� GH� ZDDUERUJ� RYHUOLMGHQ�
wordt elke maand vooraf afgehouden van 
GH�UHVHUYH�YDQ�KHW�FRQWUDFW�� LQ�GH�HHUVWH�
plaats van het gedeelte belegd in het 
DIJH]RQGHUG� IRQGV�� LQ� YHUKRXGLQJ� WRW�HON�
gedeelte waaraan eenzelfde basisrente-
voet wordt toegekend.  Indien dit gedeelte 
QLHW� YROVWDDW��ZRUGW� GH� NRVW� HONH�PDDQG�
vooraf afgehouden van het in eenheden 
uitgedrukte gedeelte van uw contract.  De 
afhouding gebeurt door annulatie van het 
overeenstemmende aantal eenheden en 
proportioneel verdeeld over de gekozen 
fondsen.
Wanneer de reserve van het contract niet 
meer volstaat om de kost van de waarborg 
RYHUOğGHQ�DI�WH�KRXGHQ��VWHOOHQ�Zğ�X�KLHUYDQ�
VFKULIWHOğN�LQ�NHQQLV�

,Q�GH�WDULHYHQOğVW�ZRUGW�HHQ�WDEHO�PHW�GH�
SUHPLHYRHWHQ�YDQ�WRHSDVVLQJ�Eğ�RYHUOğGHQ�
vermeld.  Deze tabel geeft de toe te pas-
sen premievoet weer voor de waarborg 
RYHUOğGHQ�LQ�IXQFWLH�YDQ�GH�OHHIWğG���,QGLHQ�
GH�OHHIWğG�YDQ�GH�YHU]HNHUGH�QLHW�JHKHHO�LV��
wordt het wiskundig gemiddelde toegepast 
van de premievoeten van de twee gehele 
OHHIWğGHQ�ZDDUWXVVHQ�GH�QLHW�JHKHOH�OHHIWğG�
van de verzekerde zich bevindt.
'H�ULVLFRSUHPLH�Eğ�RYHUOğGHQ�LV�JHOğN�DDQ�
de toe te passen premievoet vermenig-
YXOGLJG�PHW� KHW� ULVLFRNDSLWDDO� RYHUOğGHQ���
+HW�ULVLFRNDSLWDDO�Eğ�RYHUOğGHQ�LV�JHOğN�DDQ�
KHW�YHUVFKLO�WXVVHQ�KHW�NDSLWDDO�RYHUOğGHQ�
YHUPHOG�LQ�GH�Eğ]RQGHUH�YRRUZDDUGHQ��HQ�
de reserve van het contract op het ogenblik 
van de inhouding van de risicopremie.
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6. Wat is uw vrijheid 
van handelen en die 
van de aangeslotene?

6.1. Wederinwerkingstelling
In de 6 maanden die volgen op de verbreking 
YDQ�KHW�FRQWUDFW�NDQ�X�RQV�VFKULIWHOğN�GH�ZH-
derinwerkingstelling van het contract vragen. 
De wederinwerkingstelling heeft uitwerking 
YDQDI�GH�UHJLVWUDWLH�YDQ�GH�EğGUDJH�RS�RQ]H�

ƄQDQFLÈOH�UHNHQLQJ��GLH�WRHODDW�GH�NRVW�YDQ�
GH�ZDDUERUJ�RYHUOğGHQ�YDQ�GH�UHVHUYH�DI�WH�
KRXGHQ��:ğ�EHKRXGHQ�RQV�KHW� UHFKW�YRRU�
om de wederinwerkingstelling van het con-
WUDFW�DIKDQNHOğN�WH�PDNHQ�YDQ�KHW�JXQVWLJH�
resultaat van medische formaliteiten.

5. Voorlopige 
dekking bij ongeval

5.1 Wanneer geniet men van een voor-
ORSLJH�GHNNLQJ�Eğ�RQJHYDO�"
%ğ�GH�RQGHUVFKUğYLQJ�YDQ�GH�SHQVLRHQWRH-
]HJJLQJ�ZRUGW�HHQ�YRRUORSLJH�GHNNLQJ�Eğ�

ongeval aangeboden van zodra er waar-
borgen worden onderschreven waarvoor 
PHGLVFKH�IRUPDOLWHLWHQ�YHUHLVW�]ğQ�

5.2 Wanneer gaat deze voorlopige dek-
NLQJ�Eğ�RQJHYDO�LQ�"
'H]H�YRRUORSLJH�GHNNLQJ�Eğ�RQJHYDO�JDDW�
in vanaf de datum van ontvangst van het 
getekend verzekeringsvoorstel op de 

PDDWVFKDSSğ��PDDU�WHQ�YURHJVWH�YDQDI�GH�
GDWXP�YHUPHOG�LQ�GH�Eğ]RQGHUH�YRRUZDDU-
den. Deze voorlopige dekking neemt een 
einde op het ogenblik waarop de medische 
aanvaarding is afgerond.

5.3. Verplichtingen met betrekking tot 
de medische formaliteiten
'H�PDDWVFKDSSLM� ]DO� ELM� GH� PHGLVFKH�
acceptatie rekening houden met alle ge-
JHYHQV�GLH�Eğ�GH�RQGHUVFKUğYLQJ�YDQ�KHW�
contract door de kandidaat-verzekerde 

ZRUGHQ�PHHJHGHHOG��DOVRRN�PHW�DOOH�VFKD-
GHV�GLH�]LFK�YRRUGRHQ�WğGHQV�GH�SHULRGH�
van voorlopige dekking. De kandidaat-
verzekerde dient ons alle schadegevallen 
mee te delen die de acceptatie van het 
risico rechtstreeks of onrechtstreeks kun-
nen beïnvloeden.

5.4. Einde van de voorlopige dekking 
Eğ�RQJHYDO
'H�ZDDUERUJ�ZRUGW� DOV� GHƄQLWLHI� YHUZRU-
ven beschouwd na aanvaarding door de 
PDDWVFKDSSğ��:DQQHHU� QD�GH�PHGLVFKH�
IRUPDOLWHLWHQ�GH�PDDWVFKDSSğ�YDQ�RRUGHHO�
LV�GDW�]ğ�GH�ZDDUERUJ�QLHW�NDQ�YHU]HNHUHQ�

dan eindigt de voorlopige dekking. De 
eventueel reeds te veel betaalde premie 
wordt proportioneel terugbetaald voor de 
niet-verzekerde periode. Iedere verstreken 
of begonnen maand vertegenwoordigt 1/12 
YDQ�GH�MDDUOğNVH�SUHPLH�

����(YHQWXHOH�EğSUHPLHV�HQ�RI� XLWVOXL-
tingen
+HW�LV�PRJHOğN�GDW�GH�PDDWVFKDSSğ��JHED-
VHHUG�RS�GH�PHGLVFKH�IRUPDOLWHLWHQ��EHVOLVW�
om een bepaald risico uit te sluiten of het  

risico te accepteren mits de betaling van 
HHQ�EğSUHPLH��'H]H�XLWVOXLWLQJ�HQ�RI�EğSUH-
mie heeft uitwerking vanaf de aanvangsda-
tum van het contract.

5.6 Premiebetaling in geval van schade 
WğGHQV�GH�YRRUORSLJH�GHNNLQJ
,Q�JHYDO�YDQ�VFKDGH�WğGHQV�GH�SHULRGH�YDQ�

voorlopige dekking wordt de eventueel 
nog verschuldigde premie in mindering 
gebracht van de uitkering.

Productvoorwaarden
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6.2. Begunstigden aanduiden
De aangeslotene kan één of meer begun-
VWLJGHQ� DDQZğ]HQ�Eğ� RYHUOğGHQ��+ğ�PDJ�
]ğQ�NHX]H�RS�LHGHU�RJHQEOLN�Zğ]LJHQ��:ğ�
KRXGHQ�DOOHHQ�UHNHQLQJ�PHW�]ğQ�DDQGXLGLQJ�
RI�KHUURHSLQJ�LQGLHQ�]H�RQV�VFKULIWHOğN�ZHUG�
meegedeeld.
De aangewezen begunstigde kan de be-
gunstiging van het contract aanvaarden.
Vanaf het ogenblik dat de aangeduide 
EHJXQVWLJGH�GH�EHJXQVWLJLQJ� DDQYDDUGW��
betekent dit onder meer dat de aangeslo-
WHQH�� ]RQGHU� ]ğQ� XLWGUXNNHOğNH� WRHVWHP-

PLQJ�� KHW� FRQWUDFW� QLHW� NDQ� DINRSHQ�� GH�
EHJXQVWLJLQJVFODXVXOH� QLHW� NDQ�Zğ]LJHQ��
de begunstiging van het contract niet kan 
afstaan of geen voorschot kan bekomen.
=RODQJ� GH� DDQJHVORWHQH� OHHIW�� NDQ� GH�
aanvaarding van de begunstiging slechts 
JHEHXUHQ�GRRU�HHQ�EğYRHJVHO�Eğ�KHW�FRQ-
WUDFW�RQGHUWHNHQG�GRRU�GH]H�EHJXQVWLJGH��
GRRU�X��GRRU�GH�DDQJHVORWHQH�HQ�GRRU�RQV�
1D� KHW� RYHUOLMGHQ� YDQ� GH� DDQJHVORWHQH�
KRXGHQ�Zğ�DOOHHQ�UHNHQLQJ�PHW�GH�DDQYDDU-
ding van de begunstiging die ons door de 
EHJXQVWLJGH�VFKULIWHOğN�ZHUG�PHHJHGHHOG�

Productvoorwaarden

6.3. De begunstiging afstaan
De aangeslotene kan de begunstiging 
YDQ�]ğQ�FRQWUDFW�DIVWDDQ��RQGHU�PHHU�DOV�
ZDDUERUJ� YRRU� HHQ� VFKXOG�� ELQQHQ� GH�
beperkingen bepaald in de pensioenover-

eenkomst.  Deze afstand van begunstiging 
PRHW�YDVWJHOHJG�ZRUGHQ�LQ�HHQ�EğYRHJVHO�
RQGHUWHNHQG�GRRU�DOOH�EHWURNNHQ�SDUWğHQ��
GRRU�X��GRRU�GH�DDQJHVORWHQH��GRRU�RQV�HQ�
door de de cessionaris.

�����+HW�JHZDDUERUJG�NDSLWDDO�Eğ�RYHU-
OğGHQ�Zğ]LJHQ
U kunt op elk ogenblik uw gewaarborgd 

NDSLWDDO� RYHUOLMGHQ� ZLM]LJHQ� PLWV� RQ]H�
aanvaarding ingeval van verhoging van dit 
kapitaal.

6.5. Het contract afkopen
'H�DDQJHVORWHQH�PDJ�]ğQ�FRQWUDFW�DINR-
pen binnen de beperkingen bepaald in 
de pensioenovereenkomst en volgens de 
modaliteiten bepaald in deze productvoor-
waarden.
De afkoop is beperkt tot de reserve van uw 
contract verminderd met de afkoopvergoe-
GLQJ�EHSDDOG�LQ�GH�WDULHYHQOğVW���'H�WRWDOH�
afkoop stelt een einde aan het contract.  
%ğ�WRWDOH�DINRRS�GLHQW�X�RQV�XZ�RULJLQHHO�
contract terug te bezorgen.
De aanvraag moet gebeuren via een door 
de aangeslotene gedagtekend en onderte-
NHQG�VFKUğYHQ��'H�DINRRS�KHHIW�XLWZHUNLQJ�
op de datum waarop de afkoopkwitantie of 
HON�DQGHU�JHOğNZDDUGLJ�GRFXPHQW�GRRU�GH�
aangeslotene wordt ondertekend.
De afkoop van de eenheden gebeurt op de 
datum van inwerkingtreding van de afkoop 

GLH� GH]H� LV� GLH� LQ� GH� WDULHYHQOğVW�ZRUGW�
JHGHƄQLHHUG�YRRU�GH�XLWYRHULQJ�YDQ�GH�YHU-
richtingen. Elke afkoop wordt proportioneel 
afgehouden op de reserve van het gedeelte 
van het contract belegd in het afgezonderd 
fonds en op de reserve van het gedeelte 
van het contract uitgedrukt in eenheden op 
KHW�WğGVWLS�YDQ�GH�DINRRS�
:H�YHUULFKWHQ�GH�EHWDOLQJ�ELQQHQ�GH�YğI-
tien dagen volgend op de datum van de 
aanvraag.
,QGLHQ� XLW]RQGHUOLMNH� RPVWDQGLJKHGHQ�
het vereisen en om de belangen van de 
DDQJHVORWHQHQ� WH� YUğZDUHQ�� NXQQHQ�ZH�
WLMGHOLMN� GH� DINRRSYHUULFKWLQJHQ� JHKHHO�
RI� JHGHHOWHOğN� RSVFKRUWHQ� HQ� GH� QRGLJH�
maatregelen nemen. In deze omstandighe-
GHQ�ZRUGW�X�RQPLGGHOOğN�LQ�NHQQLV�JHVWHOG�
YDQ�GH�WRHSDVVLQJ�YDQ�GH]H�XLW]RQGHUOğNH�
maatregelen.
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7. Wat gebeurt er 
ingeval van …

s�2SKHIƄQJ�YDQ�HHQ�IRQGV"
,QJHYDO�YDQ�RSKHIƄQJ�YDQ�HHQ�EHOHJJLQJV-
IRQGV��KHHIW�X�GH�NHX]H�WXVVHQ�GH�LQWHUQH�
overdracht of de afkoop van het gedeelte 
van uw reserve belegd in dit vereffend fonds.
Geen enkele vergoeding kan u hiervoor 
worden aangerekend.

• Uitbetaling van het contract op de 
HLQGGDWXP"
Wanneer het contract wordt uitbetaald op 
GH�HLQGGDWXP��ZRUGHQ�GH�HHQKHGHQ� YDQ�
de beleggingsfondsen verkocht tegen de 
inventariswaarde van de einddatum voorzien 
in het contract.

8. Hoe wordt u 
geïnformeerd?

Het winstdelingsreglement bepaalt de beleg-
gingsdoelstellingen en de beleggingspolitiek 
YDQ�KHW�DIJH]RQGHUG�IRQGV��HYHQDOV�GH�UHJHOV�
voor de bepaling en de toekenning van de 
opbrengsten.
(HQ�MDDUOğNV�ƄQDQFLHHO�YHUVODJ�LV�EHVFKLNEDDU�
op eenvoudig verzoek op de maatschap-
SHOğNH�]HWHO�YDQ�GH�PDDWVFKDSSğ�

Een algemeen beheersreglement van de 
beleggingsfondsen bepaalt de gemeen-
VFKDSSHOğNH�EHKHHUVUHJHOV�YDQ�RQ]H�IRQG-
VHQ�� �(HQ�VSHFLƄHN�EHKHHUVUHJOHPHQW�SHU�

beleggingsfonds bepaalt de doelstellingen 
en de beleggingspolitiek van het fonds.  
Deze documenten kunnen door de maat-
VFKDSSğ�JHZğ]LJG�ZRUGHQ���8LWVOXLWHQG�GH�
meest recente versie van deze documenten 
LV�YDQ�WRHSDVVLQJ�RS�KHW�FRQWUDFW���=H�]ğQ�
beschikbaar op eenvoudig verzoek op de 
PDDWVFKDSSHOğNH�]HWHO�YDQ�GH�PDDWVFKDSSğ�
Een beheersrapport over de beleggings-
politiek en de evolutie van de verschillende 
fondsen wordt semestrieel opgemaakt.  
Het is beschikbaar op eenvoudig verzoek op de 
PDDWVFKDSSHOğNH�]HWHO�YDQ�GH�PDDWVFKDSSğ�

'H�DDQJHVORWHQH�NDQ�RS� LHGHU� WğGVWLS�GH�
reserve van het in één of méér beleggings-
fondsen belegde gedeelte van het contract 
JHKHHO�RI�JHGHHOWHOğN�RYHUGUDJHQ�QDDU�KHW�
gedeelte belegd in het afgezonderd fonds 
of naar één of méér andere beleggingsfond-
sen. De overdracht gebeurt volgens de regel 
EHSDDOG�LQ�GH�WDULHYHQOğVW�YRRU�GH�XLWYRHULQJ�
van de verrichtingen.
'DDUWRH� QHPHQ�ZH� HHQKHGHQ�� EHUHNHQG�
WHJHQ�GH�LQYHQWDULVZDDUGH��DI�YDQ�KHW��GH��
beleggingsfonds(en) waaruit de aangeslo-
tene wenst te stappen.
Voor het bedrag overgedragen naar
• een ander beleggingsfonds kennen we 
KHP� WHJHOğNHUWğG�GH�QLHXZH�HHQKHGHQ�
WRH�� EHUHNHQG� WHJHQ� KXQ� LQYHQWDULV-
waarde van toepassing in het (de) andere 
IRQGV�HQ��GDW��GLH��Kğ�KHHIW�JHNR]HQ�

• het gedeelte belegd in het afgezonderd 

Productvoorwaarden

IRQGV�YDQJW�JHOğNWğGLJ�GH�NDSLWDOLVDWLH�YDQ�
het overgedragen bedrag aan.

De overdrachtkosten worden vermeld in de 
WDULHYHQOğVW��,QJHYDO�YDQ�RYHUGUDFKW�YDQ�ÆÆQ�
of meer beleggingsfondsen naar één of meer 
DQGHUH�EHOHJJLQJVIRQGVHQ��ZRUGHQ�]H�DIJH-
houden door de annulatie van eenheden.
,QGLHQ� XLW]RQGHUOLMNH� RPVWDQGLJKHGHQ�
het vereisen en om de belangen van de 
DDQJHVORWHQHQ� WH� YULMZDUHQ�� ]RXGHQ�ZH�
WğGHOğN�GH�RYHUGUDFKWYHUULFKWLQJHQ�JHKHHO�
RI� JHGHHOWHOğN� NXQQHQ�RSVFKRUWHQ�HQ�DOOH�
QRGLJH�PDDWUHJHOHQ� QHPHQ�� LQFOXVLHI� GH�
automatische overdracht van de in een 
fonds belegde contractwaarden naar een 
JHOğNDDUGLJ� IRQGV�GDW�RQV�JHVFKLNWHU� OğNW���
0RFKW�GDW�JHEHXUHQ��GDQ�ZRUGW�X�RQPLG-
GHOğN� LQ�NHQQLV�JHVWHOG�YDQ�GH�WRHSDVVLQJ�
YDQ�GH]H�XLW]RQGHUOğNH�PDDWUHJHOHQ�

6.6. Voorschotten
De aangeslotene kan een voorschot beko-
men met betrekking tot het gedeelte van 
het contract belegd in het afgezonderd 
IRQGV��ELQQHQ�GH�EHSHUNLQJHQ�EHSDDOG� LQ�
de pensioenovereenkomst. Een voorschot 
wordt toegekend tegen de voorwaarden 

vastgelegd in een voorschotakte en tegen 
neerlegging van het exemplaar van het con-
tract dat toebehoort aan de aangeslotene.
+HW�PD[LPXPYRRUVFKRW� LV� JHOğN� DDQ� GH�
DINRRSZDDUGH�� YHUPLQGHUG�PHW�GH�ƄVFDOH�
HQ�ZHWWHOğNH�DIKRXGLQJHQ�
6.7. De reserve van het contract overdragen
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1. Welke zijn de 
beleggingsdoeleinden 
van het fonds 
“Rendement”?

2. Hoe wordt het 
rendement  
bepaald?

• Het fonds heeft als doelstelling aan de 
NODQW�MDDUOğNV�HHQ�DDQWUHNNHOğN�UHQGHPHQW�
WH�ELHGHQ�HQ�WHJHOğNHUWğG�HHQ�PLQLPXP-
basisrentevoet te verzekeren op middel-
ODQJH�HQ�ODQJH�WHUPğQ�

 De beleggingspolitiek is onder meer 
JHEDVHHUG�RS�GH�YROJHQGH�NUDFKWOğQHQ�
- een voorzichtig beheer om de mini-

mumbasisrentevoet te kunnen beha-
OHQ�� GRRU� HHQ� YROGRHQGH� JURRW� GHHO�
van de portefeuille te beleggen in 
vastrentende activa;

- een optimalisatie van het rendement via 
DQGHUH��PÆÆU� ULVLFRGUDJHQGH�� EHOHJ-
gingsinstrumenten.

• De vastrentende portefeuille belegt het 
grootste deel in euro-obligaties. 

• Voor beleggingen in aandelen wordt 

KRRIG]DNHOğN�JHNR]HQ�YRRU�EHGUğYHQ�PHW�
PDDWVFKDSSHOğNH�]HWHO�LQ�GH�HXUR�]RQH�
HQ�ZRUOG�H[�HXUR���86$��&DQDGD��8.��-D-
SDQ��=ZLWVHUODQG�HQ�GH�6FDQGLQDYLVFKH�
landen buiten de euro). Er wordt steeds 
gekozen voor aandelen die op een ge-
UHJOHPHQWHHUGH�EHXUV�JHQRWHHUG�]ğQ��

s�%ğ�GH� DDQVFKDI� YDQ�GH�RYHULJH�EHOHJ-
gingsinstrumenten wordt doorgaans 
gekozen voor een belegging met een 
UDWLQJ�GLH�PLQVWHQV�JHOğN�LV�DDQ��$���

• Daarnaast kan het fonds gebruik maken 
YDQ�DOOH�ƄQDQFLÈOH�LQVWUXPHQWHQ�GLH�WRH-
JHVWDDQ�]ğQ�ELQQHQ�GH�JUHQ]HQ�RSJHOHJG�
door het KB van 22 februari 1991 hou-
dende algemeen reglement betreffende 
de controle op verzekeringsonderne-
mingen.

Het gemiddeld beheerd vermogen van elk 
contract houdt rekening met de waarde van 
KHW�EHKHHUG�YHUPRJHQ�Eğ�KHW�EHJLQ�YDQ�KHW�
MDDU��HQ�PHW�DOOH�EHZHJLQJHQ�t�SRVLWLHI�RI�
QHJDWLHI�t�GLH� WğGHQV�KHW� MDDU�JHEHXUGHQ��
rekening houdend met hun valutadatum.

Het EUXWR� ƄQDQFLHHO� UHQGHPHQW van het 
fonds wordt bepaald door:
• het actuarieel rendement van de obli-
JDWLHSRUWHIHXLOOH� �FRXSRQV�HQ�DFWXDULÈOH�
DIVFKUğYLQJ�YDQ�KHW�YHUVFKLO�WXVVHQ�DDQ-
VFKDIƄQJVZDDUGH�HQ�QRPLQDOH�ZDDUGH�

• de dividenden
• de intrestopbrengsten uit cashbeleggingen
• de huuropbrengsten uit onroerende 

goederen
• de beheers- en transactiekosten betaald 

voor het beheer en aan- en verkopen van 
activa

• de premies betaald of opbrengsten 
RQWYDQJHQ� YRRU� RYHULJH� ILQDQFLÈOH�
instrumenten

s�GH�PHHU��HQ�PLQZDDUGHQ�JHUHDOLVHHUG�Eğ�
de verkoop van activa

• de waardeverminderingen en/of de 
terugname van waardeverminderingen 

volgens de geldende boekhoudregels
s�GH�ƄVFDOH�HQ�ZHWWHOğNH�LQKRXGLQJHQ�

Indien activa aan het fonds worden toege-
wezen ter compensatie van een daling in de 
marktwaarde van de dekkingswaarden van 
KHW�IRQGV��PDNHQ�GH�RSEUHQJVWHQ�YDQ�GH]H�
DFWLYD�JHHQ�GHHO�XLW�YDQ�KHW�EUXWR�ƄQDQFLHHO�
rendement van het fonds.

Het QHWWR� ƄQDQFLHHO� UHQGHPHQW� LV� JHOğN�
DDQ�KHW�EUXWR�ƄQDQFLHHO�UHQGHPHQW�YDQ�KHW�
IRQGV��YHUPLQGHUG�PHW�HHQ�PRJHOğN�GHHO�
van de gerealiseerde meerwaarden en van 
GH�WHUXJQDPHV�YDQ�ZDDUGHYHUPLQGHULQJHQ��
dat in reserve geplaatst wordt voor de 
bepaling van de toekomstige rendemen-
WHQ�� HQ� YHUPHHUGHUG�PHW� HHQ� HYHQWXHOH�
terugname uit deze reserve. Deze reserve 
EOğIW�LQWHJUDDO�GHHO�XLWPDNHQ�YDQ�KHW�IRQGV�
Het H[FHGHQW�QHWWR�ƄQDQFLHHO�UHQGHPHQW is 
JHOğN�DDQ�KHW�YHUVFKLO�WXVVHQ�HQHU]ğGV�KHW�
QHWWR� ƄQDQFLHHO� UHQGHPHQW� HQ� DQGHU]ğGV�
het actuarieel rendementspercentage van 
GH�SRUWHIHXLOOH�VWDDWVREOLJDWLHV�LQ�KHW�IRQGV��
toegepast op het gemiddeld beheerd ver-
mogen van het fonds. Dit verschil kan zowel 
SRVLWLHI�DOV�QHJDWLHI�]ğQ�

+HW�IRQGV�q5HQGHPHQWr�LV�HHQ�DIJH]RQGHUG�IRQGV�EHKHHUG�GRRU�$*�,QVXUDQFH�LQ�XLWYRHULQJ�YDQ�DUWLNHO����YDQ�KHW�
.RQLQNOLMN�%HVOXLW�EHWUHIIHQGH�GH�OHYHQVYHU]HNHULQJVDFWLYLWHLW�YDQ����QRYHPEHU������

Winstdelingsreglement van het fonds "Rendement"
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AG Insurance verbindt zich er toe aan de 
contracten te verdelen:
• minimum 70% van het actuarieel ren-

dementspercentage van de portefeuille 
VWDDWVREOLJDWLHV�LQ�KHW�IRQGV��WRHJHSDVW�
op het gemiddeld beheerd vermogen van 
KHW�IRQGV��HQ

• minimum 70% van het excedent netto 
ƄQDQFLHHO�UHQGHPHQW�

Indien bovenstaande percentages zouden 
leiden tot een marge voor AG Insurance die 
lager is dan 1% van het gemiddeld beheerd 
YHUPRJHQ��EHKRXGW�AG Insurance zich het 
recht voor lagere percentages te gebruiken.

Het fonds bestaat uit verschillende niveaus 
van basisrentevoeten. Het niveau van 
basisrentevoet wordt vermeld in het con-
tract. De verdeling van de bovenvermelde 
minimum 70% van het excedent netto 
ƄQDQFLHHO�UHQGHPHQW�JHEHXUW�LQ�YHUKRXGLQJ�
WRW�GH�EğGUDJH�DDQ�GH�EHOHJJLQJVZLQVW�YDQ�
HONH�EDVLVUHQWHYRHW��HQ�UHNHQLQJ�KRXGHQG�
met het gemiddeld beheerd vermogen per 
basisrentevoet.
'H�EğGUDJH�GLH�HONH�EDVLVUHQWHYRHW�OHYHUW�
WRW�GH�EHOHJJLQJVZLQVW��ZRUGW�EHSDDOG�GRRU�
het gedeelte van de contracten dat kan 
belegd worden in risicodragende beleg-
gingsinstrumenten. Dit gedeelte zal hoger 
]ğQ�QDDUJHODQJ�GH�EDVLVUHQWHYRHW�ODJHU�LV��
en wordt als volgt berekend :
               

1-
   (1+i )8

      (1+s)8 

ZDDUEğ�L�GH�EDVLVUHQWHYRHW�YDQ�GH�EHWURN-
NHQ�FRQWUDFWHQ� LV��HQ�V�PLQLPDDO�JHOğN� LV�
aan 70% van het actuarieel rendements-
percentage van de portefeuille Belgische 
staatsobligaties in het fonds.
De som van elk gedeelte per basisrentevoet 

dat belegd kan worden in risicodragende 
EHOHJJLQJVLQVWUXPHQWHQ��YHUPHQLJYXOGLJG�
met het gemiddeld beheerd vermogen 
SHU� EDVLVUHQWHYRHW�� EHSDDOW� KHW� JHGHHOWH�
van het totale fonds dat AG Insurance in 
risicodragende elementen kan beleggen.
Hieruit volgt de verhouding waarin elke 
EDVLVUHQWHYRHW�EğGUDDJW�WRW�KHW�H[FHGHQW�
QHWWR�ƄQDQFLHHO�UHQGHPHQW��+HW�H[FHGHQW�
QHWWR�ƄQDQFLHHO�UHQGHPHQW�ZRUGW�RQGHU�GH�
basisrentevoeten verdeeld aan de hand van 
deze verhouding.

Het rendement toegekend aan de con-
WUDFWHQ�PHW�UHFXUUHQWH�SUHPLHV�ZRUGW�Eğ-
NRPHQG�YHUPLQGHUG�PHW�PD[LPXP�������
van het gemiddeld beheerd vermogen van 
de contracten.

Niettegenstaande het voorgaande zal het 
rendement van het fonds slechts verdeeld 
en toegekend worden tot beloop van de 
winst die met betrekking tot de verrichtin-
gen van het fonds wordt gerealiseerd  (Art. 
������� YDQ�KHW�.RQLQNOğN�%HVOXLW� YDQ����
november 2003 betreffende de levensver-
zekeringsactiviteit).

AG Insurance behoudt zich het recht voor 
DOOH� KXLGLJH� HQ� WRHNRPVWLJH� EHODVWLQJHQ��
WDNVHQ��EğGUDJHQ�HQ�ODVWHQ�LQ�WH�KRXGHQ�

Dit winstdelingsreglement maakt integraal 
deel uit van de algemene voorwaarden van 
het contract. AG Insurance�VWHOW�HHQ�ƄQDQ-
FLHHO� MDDUYHUVODJ�RS�GDW� WRHODDW�QD� WH�JDDQ�
of het gedeelte van de aan de contracten 
toegekende winsten en de uitgevoerde be-
leggingen aan de bepalingen van het winst-
delingsreglement beantwoorden. Dit verslag 
is beschikbaar op eenvoudig verzoek op de 
PDDWVFKDSSHOğNH�]HWHO�YDQ�GH�PDDWVFKDSSğ�

3. Overige  
bepalingen

AG Insurance behoudt zich het recht voor 
KHW� IRQGV� WHQ�DOOHQ� WğGH� WH� YHUHIIHQHQ��%ğ�
GH�YHUHIIHQLQJ�YDQ�KHW�IRQGV�q5HQGHPHQWr�
heeft de verzekeringnemer de keuze tussen 
de interne overdracht en de vereffening van 
de theoretische afkoopwaarde. Het verschil 
WXVVHQ�GH�OLTXLGDWLHZDDUGH�YDQ�KHW�IRQGV�HQ�
de theoretische afkoopwaarden van de con-

WUDFWHQ��QD�DIWUHN�YDQ�WUDQVDFWLHNRVWHQ��]DO�
YHUGHHOG�ZRUGHQ�RQGHU�GH�FRQWUDFWHQ��YRRU�
zover dit verschil positief is. Dit verschil wordt 
verdeeld over de contracten in verhouding 
tot de theoretische afkoopwaarden van de 
contracten. Geen enkele vergoeding zal 
WRHJHSDVW�ZRUGHQ��QRFK�LQ�JHYDO�YDQ�YHUHI-
IHQLQJ��QRFK�LQ�JHYDO�YDQ�LQWHUQH�RYHUGUDFKW�

Winstdelingsreglement van het fonds "Rendement"
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Winstdelingsreglement van het fonds “Top Life 99”

+HW�IRQGV�q7RS�/LIH���r�LV�HHQ�DIJH]RQGHUG�IRQGV�EHKHHUG�GRRU�$*�,QVXUDQFH�LQ�XLWYRHULQJ�YDQ�DUWLNHO����YDQ�KHW�
.RQLQNOLMN�%HVOXLW�EHWUHIIHQGH�GH�OHYHQVYHU]HNHULQJVDFWLYLWHLW�YDQ����QRYHPEHU������

���:HONH�]ğQ�GH�EH-
leggingsdoelein-
den van het fonds 
q7RS�/LIH���r"

2. Hoe wordt het 
rendement  
EHSDDOG"

• Het fonds heeft als doelstelling aan de 
NODQW�MDDUOLMNV�HHQ�DDQWUHNNHOLMN�UHQGHPHQW�
WH�ELHGHQ�HQ�WHJHOğNHUWğG�HHQ�PLQLPXP-
basisrentevoet te verzekeren op middel-
ODQJH�HQ�ODQJH�WHUPğQ�
De beleggingspolitiek is onder meer 
JHEDVHHUG�RS�GH�YROJHQGH�NUDFKWOLMQHQ�
- een voorzichtig beheer om de mini-
PXPEDVLVUHQWHYRHW�WH�NXQQHQ�EHKDOHQ��
door een voldoende groot deel van de 
portefeuille te beleggen in vastrentende 
activa;

- een optimalisatie van het rendement via 
DQGHUH��PÆÆU� ULVLFRGUDJHQGH�� EHOHJ-
gingsinstrumenten;

• De vastrentende portefeuille belegt het 
grootste deel in euro-obligaties. 

• Voor beleggingen in aandelen wordt 
KRRIG]DNHOğN�JHNR]HQ�YRRU�EHGUğYHQ�PHW�

PDDWVFKDSSHOğNH�]HWHO�LQ�GH�HXUR�]RQH�
HQ�ZRUOG� H[�HXUR� � �86$��&DQDGD��8.��
-DSDQ�� =ZLWVHUODQG� HQ� GH� 6FDQGLQD-
vische landen buiten de euro). Er wordt 
steeds gekozen voor aandelen die op 
een gereglementeerde beurs genoteerd 
]LMQ�

s�%ğ�GH�DDQVFKDI�YDQ�GH�RYHULJH�EHOHJJLQJV-
instrumenten wordt doorgaans gekozen 
voor een belegging met een rating die 
PLQVWHQV�JHOğN�LV�DDQ�$�

• Daarnaast kan het fonds gebruik maken 
YDQ�DOOH�ƄQDQFLÈOH�LQVWUXPHQWHQ�GLH�WRH-
JHVWDDQ�]ğQ�ELQQHQ�GH�JUHQ]HQ�RSJHOHJG�
door het KB van 22 februari 1991 hou-
dende algemeen reglement betreffende 
de controle op verzekeringsondernemin-
gen.

Het gemiddeld beheerd vermogen van elk 
contract houdt rekening met de waarde van 
KHW�EHKHHUG�YHUPRJHQ�Eğ�KHW�EHJLQ�YDQ�KHW�
MDDU��HQ�PHW�DOOH�EHZHJLQJHQ�t�SRVLWLHI�RI�
QHJDWLHI�t�GLH�WğGHQV�KHW�MDDU�JHEHXUGHQ��
rekening houdend met hun valutadatum.

Het EUXWR� ƄQDQFLHHO� UHQGHPHQW van het 
fonds wordt bepaald door:
• het actuarieel rendement van de obli-
JDWLHSRUWHIHXLOOH��FRXSRQV�HQ�DFWXDULÈOH�
DIVFKUğYLQJ�YDQ�KHW�YHUVFKLO�WXVVHQ�DDQ-
VFKDIƄQJVZDDUGH�HQ�QRPLQDOH�ZDDUGH�

• de dividenden
• de intrestopbrengsten uit cashbeleggin-

gen
• de huuropbrengsten uit onroerende 

goederen
• de beheers- en transactiekosten betaald 

voor het beheer en aan- en verkopen van 
activa

• de premies betaald of opbrengsten 
RQWYDQJHQ�YRRU�RYHULJH�ƄQDQFLÈOH�LQVWUX-
menten

s�GH�PHHU��HQ�PLQZDDUGHQ�JHUHDOLVHHUG�Eğ�
de verkoop van activa

s�GH�ƄVFDOH�HQ�ZHWWHOğNH�LQKRXGLQJHQ�

Indien activa aan het fonds worden toege-
wezen ter compensatie van een daling in de 
marktwaarde van de dekkingswaarden van 
KHW�IRQGV��PDNHQ�GH�RSEUHQJVWHQ�YDQ�GH]H�
DFWLYD�JHHQ�GHHO�XLW�YDQ�KHW�EUXWR�ƄQDQFLHHO�
rendement van het fonds.

Het bruto financieel rendement wordt 
verdeeld over de twee volgende product-
klassen in verhouding tot het gemiddeld 
beheerd vermogen van elke productklasse:
- productklasse 1 omvat de levensverze-
NHULQJVFRQWUDFWHQ�YDQ�KHW�W\SH�7RS�/LIH�
HQ�7RS�0XOWLOLIH�RQGHUVFKUHYHQ�WRW�HQ�PHW�
31/01/2009

- productklasse 2 omvat de contracten 
DDQJHERGHQ�RQGHU�GH�EHQDPLQJ� q3HQ-
VLRQ#ZRUNr�� GH� OHYHQVYHU]HNHULQJV-
FRQWUDFWHQ� YDQ� KHW� W\SH� 7RS�0XOWLOLIH�
onderschreven vanaf 01/02/2009 en de 
levensverzekeringscontracten van het 
W\SH�7RS�5HQGHPHQW�PHW��EDVLVUHQWHYRHW�
verschillend van 0% onderschreven vanaf 
01/02/2009.

Het QHWWR� ƄQDQFLHHO� UHQGHPHQW van pro-
ductklasse 1 wordt bepaald overeenkom-
stig de Algemene Voorwaarden van de 
betrokken producten.
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Voor productklasse 2 bepalen tenminste 
����YDQ� KHW� EUXWR� ƄQDQFLHHO� UHQGHPHQW�
verminderd met de kost van de toekenning 
YDQ�WHFKQLVFKH�UHQWHYRHW�HQ�PHW�GH�ƄVFDOH�
HQ�ZHWWHOğNH�DIKRXGLQJHQ��GH�ZLQVWGHOLQJ�
YRRU�KHW�EHWURNNHQ�MDDU���,QGLHQ�GLW�SHUFHQ-
tage zouden leiden tot een marge voor 
AG Insurance die lager is dan 1% van het 
JHPLGGHOG� EHKHHUG� YHUPRJHQ�� EHKRXGW�
AG Insurance zich het recht voor een lager 
percentage te gebruiken.

De winstdeling wordt toegekend aan elk 
contract dat in voege is op 31 december 
YDQ�KHW�MDDU�ZDDURS�GH�ZLQVWGHOLQJ�EHWUHN-
king heeft.

Niettegenstaande het voorgaande zal het 
rendement van het fonds slechts verdeeld 
en toegekend worden voor zover voldaan 

LV�DDQ�DUW���������YDQ�KHW�.RQLQNOğN�%HVOXLW�
van 14 november 2003 betreffende de 
levensverzekeringsactiviteit.

AG Insurance behoudt zich het recht voor 
DOOH� KXLGLJH� HQ� WRHNRPVWLJH� EHODVWLQJHQ��
WDNVHQ��EğGUDJHQ�HQ�ODVWHQ�LQ�WH�KRXGHQ�

Dit winstdelingsreglement maakt integraal 
deel uit van de Algemene Voorwaarden van 
KHW�FRQWUDFW��$*�,QVXUDQFH�VWHOW�HHQ�ƄQDQ-
FLHHO�MDDUYHUVODJ�RS�GDW�WRHODDW�QD�WH�JDDQ�
of het gedeelte van de aan de contracten 
toegekende winsten en de uitgevoerde 
beleggingen aan de bepalingen van het 
winstdelingsreglement beantwoorden. Dit 
verslag is beschikbaar op eenvoudig ver-
]RHN�RS�GH�PDDWVFKDSSHOğNH�]HWHO�YDQ�GH�
PDDWVFKDSSğ�

AG Insurance behoudt zich het recht voor 
KHW�IRQGV�WHQ�DOOHQ�WğGH�WH�YHUHIIHQHQ��%ğ�
GH�YHUHIIHQLQJ�YDQ�KHW�IRQGV�q7RS�/LIH���r�
heeft de verzekeringnemer de keuze tussen 
de interne overdracht en de vereffening van 
de theoretische afkoopwaarde. Het verschil 
WXVVHQ�GH�OLTXLGDWLHZDDUGH�YDQ�KHW�IRQGV�
en de theoretische afkoopwaarden van de 
FRQWUDFWHQ��QD�DIWUHN�YDQ�WUDQVDFWLHNRVWHQ��

3. Overige bepalingen ]DO�YHUGHHOG�ZRUGHQ�RQGHU�GH�FRQWUDFWHQ��
voor zover dit verschil positief is. Dit ver-
schil wordt verdeeld over de contracten 
in verhouding tot de theoretische afkoop-
waarden van de contracten. Geen enkele 
YHUJRHGLQJ�]DO�WRHJHSDVW�ZRUGHQ��QRFK�LQ�
JHYDO� YDQ� YHUHIIHQLQJ�� QRFK� LQ� JHYDO� YDQ�
interne overdracht.

Winstdelingsreglement van het fonds “Top Life 99”
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1. Wat verzekeren wij?

2. Waar is de 
verzekering geldig?

:ğ� EHWDOHQ� KHW� NDSLWDDO�� YHUPHOG� LQ� GH�
3HQVLRHQRYHUHHQNRPVW��ZDQQHHU�GH�DDQ-
geslotene het slachtoffer wordt van een 

RQJHYDO��WğGHQV�]ğQ�EHURHSV��RI�SULYÆ�OHYHQ��
GDW�KHW�RYHUOğGHQ�WRW�JHYROJ�KHHIW�

Deze aanvullende verzekering is geldig 
RYHU� GH� JHKHOH� ZHUHOG�� YRRU� ]RYHU� GH�

DDQJHVORWHQH�]ğQ�JHZRQH�YHUEOğISODDWV�LQ�
%HOJLÈ�KHHIW�

'H]H�YHU]HNHULQJ�LV�HHQ�DDQYXOOHQGH�YHU]HNHULQJ�Eğ�HHQ�OHYHQVYHU]HNHULQJ��KRRIGYHU]HNHULQJ�JHQDDPG�
9RRU�KDDU�JHOGHQ�GH�DOJHPHQH�HQ�SURGXFWYRRUZDDUGHQ�YDQ�GH�KRRIGYHU]HNHULQJ��RQGHU�YRRUEHKRXG�YDQ�GH�KLHU-
navolgende bepalingen.

3. Wat wordt er met 
“ongeval” bedoeld?

Een plotse en toevallige gebeurtenis die 
HHQ�YDVWVWHOEDDU�OLFKDPHOğN�OHWVHO�DOV�JHYROJ�
heeft en waarvan de oorzaak of één van de 
oorzaken zich buiten het organisme van de 
aangeslotene bevindt.
Het begrip zal op het ogenblik van het 
ongeval geïnterpreteerd worden in overeen-
stemming met de rechtspraak in het kader 
van de wet op de arbeidsongevallen. Het 

RQJHYDO�LV�GRGHOğN�ZDQQHHU�KHW�RYHUOğGHQ�
er het rechtstreekse en uitsluitende gevolg 
YDQ�LV�HQ�ELQQHQ�HHQ�WHUPğQ�YDQ�PD[LPXP�
ÆÆQ� MDDU� QD� KHW� RQJHYDO� RSWUHHGW�GH]H�
WHUPğQ�ZRUGW�QLHW� WRHJHSDVW�ZDQQHHU�GH�
aangeslotene ononderbroken geheel ar-
beidsongeschikt geweest is sinds de dag 
van het ongeval.

4. Welke zijn de  
verplichtingen van de 
aangeslotene en van 
de begunstigde?

Het gedeelte van het contract dat betrek-
NLQJ�KHHIW�RS�GH]H�DDQYXOOHQGH�YHU]HNHULQJ��

LV�EHWZLVWEDDU�JHGXUHQGH�GH�JDQVH�ORRSWğG�

D��%ğ�GH�RQGHUVFKUğYLQJ�YDQ�KHW�FRQ-
tract
$OOH�LQOLFKWLQJHQ�GLH�Zğ�YUDJHQ��DOVRRN�DOOH�
omstandigheden die de verzekeringnemer 
RI�GH�DDQJHVORWHQH�EHNHQG�]ğQ�HQ�ZDDUYDQ�
PHQ�UHGHOğNHUZğ]H�NDQ�GHQNHQ�GDW�]H�GH�
EHRRUGHOLQJ� YDQ� KHW� ULVLFR� EHÌQYORHGHQ��
moeten ons medegedeeld worden.

In geval van niet-naleving van deze verplich-
WLQJ�]ğQ�GH�EHSDOLQJHQ�YDQ�GH�DUWLNHOHQ���HQ�
��YDQ�GH�ZHW�YDQ����MXQL������RS�GH�ODQG-
verzekeringsovereenkomst van toepassing.

b. In de loop van het contract
(ONH�Zğ]LJLQJ�YDQ�GH�EHURHSV��RI�VSRUWDF-
WLYLWHLWHQ�YDQ�GH�DDQJHVORWHQH��]RDOV�RP-
VFKUHYHQ�LQ�GH�SHQVLRHQRYHUHHQNRPVW��HQ�
HONH�Zğ]LJLQJ�YDQ�]ğQ�JHZRQH�YHUEOğISODDWV�
QDDU�KHW�EXLWHQODQG�PRHWHQ�VFKULIWHOğN�Eğ�

GH�PDDWVFKDSSğ�ZRUGHQ�JHPHOG�ELQQHQ�GH�
���GDJHQ�QDGDW�]H�]ğQ�LQJHWUHGHQ�

2S�HON�RJHQEOLN�HQ�RQDIKDQNHOğN�YDQ�KHW�
YHUORRS�YDQ�GH�KRRIGYHU]HNHULQJ��NDQ�GH]H�
aanvullende verzekering stopgezet worden. 

Aanvullende verzekering tegen het risico van ongeval dat het overlijden tot gevolg heeft

F��%ğ�VFKDGHJHYDO
Het schadegeval moet ons zo spoedig 
PRJHOğN� JHPHOG�ZRUGHQ� HQ� LQ� HON� JHYDO�
ELQQHQ�GH�WHUPğQ�YDQ�GHUWLJ�GDJHQ�QDGDW�

KHW�]LFK�KHHIW�YRRUJHGDDQ��:ğ�EHURHSHQ�
ons echter niet op de niet-naleving van die 
WHUPğQ� LQGLHQ�GH�DDQJLIWH�]R�VSRHGLJ�DOV�
UHGHOğNHUZğ]H�PRJHOğN�LV�JHEHXUG�
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5. Welke zijn de 
uitgesloten risico’s?

a. Worden niet als ongeval  
EHVFKRXZG�
• zelfmoord of poging tot zelfmoord van de 

aangeslotene;
s� ]LHNWHQ�� EHKDOYH� GH]H� GLH� KHW� UHFKW-

VWUHHNV�JHYROJ� ]ğQ� YDQ� HHQ�RQJHYDO� HQ�
ELQQHQ�PD[LPXP�ÆÆQ�MDDU�QD�GLW�RQJHYDO�
optreden;
s�KHHONXQGLJH�LQJUHSHQ��EHKDOYH�GH]H�GLH�
KHW�JHYROJ�]ğQ�YDQ�HHQ�RQJHYDO�

b. De waarborg wordt nooit verleend 
ZDQQHHU�KHW�RQJHYDO�
• het gevolg is van een risico dat is uitge-

sloten door de hoofdverzekering. In de 
Eğ]RQGHUH� YRRUZDDUGHQ� NXQQHQ� EHLGH�
SDUWğHQ� HFKWHU� DIZğNHQ� YDQ�GH]H� DOJH-
mene uitsluitingen van de hoofdverzeke-
ULQJ��'LW�LPSOLFHHUW�QLHW�GDW�GH�DIZğNHQGH�
EHSDOLQJHQ� GLH� YDQ� WRHSDVVLQJ� ]ğQ� RS�
de hoofdverzekering automatisch van 
WRHSDVVLQJ� ]ğQ� RS�GH� DDQYXOOHQGH� YHU-
]HNHULQJHQ��'H�Eğ]RQGHUH�YRRUZDDUGHQ�
GLHQHQ�GXLGHOğN� WH� YHUPHOGHQ�RS�ZHONH�
ZDDUERUJHQ�GH�DIZğNLQJHQ�HQ�RI�XLW]RQ-
GHULQJHQ�YDQ�WRHSDVVLQJ�]ğQ��

• het rechtstreeks of onrechtstreeks gevolg 
LV�YDQ�DOFRKROLVPH��RYHUPDWLJ�JHEUXLN�YDQ�
DOFRKRO��WR[LFRPDQLH��RYHUPDWLJ�JHEUXLN�
van geneesmiddelen of iedere andere 
GUXJ�� YHUGRYHQGH�PLGGHOHQ� RI� SV\FKR-
actieve substanties die niet medisch 
YRRUJHVFKUHYHQ�]ğQ�

• ontstaat op het moment dat de aange-
slotene verkeert in een staat van dronken-
VFKDS�� DOFRKROLQWR[LFDWLH� YDQ�PHHU� GDQ�
����SUR�PLOOH�LQ�KHW�EORHG�RI�HHQ�KLHUPHH�
YHUJHOğNEDUH� WRHVWDQG�YHURRU]DDNW�GRRU�
het gebruik van substanties andere dan 
DOFRKROLVFKH�GUDQNHQ��EHKDOYH�ZDQQHHU�
Kğ�EHZğVW�GDW�HU�JHHQ�RRU]DNHOğN�YHUEDQG�
bestaat tussen die omstandigheden en 
het ongeval; 

s� KHW� JHYROJ� LV� YDQ� HHQ�ZHGGHQVFKDS��
uitdaging of onzorgvuldigheid waaraan 
de aangeslotene zich blootstelt zonder 
JHOGLJH�UHGHQ�HQ�ZDDUEğ�GH�DDQJHVORWHQH�
had moeten weten dat dit een gevaar 
LQKLHOG��PHW�XLW]RQGHULQJ�YDQ�GH�KDQGH-
OLQJHQ�GLH�Kğ�KHHIW�XLWJHYRHUG�PHW�KHW�RRJ�
op de redding van personen of goederen;
s�KHW�JHYROJ�LV�YDQ�GH�YUğZLOOLJH�GHHOQHPLQJ�

van de aangeslotene aan een misdaad of 
ZDQEHGUğI�
s�KHW�JHYROJ�LV�YDQ�HHQ�WZLVW��DDQUDQGLQJ�RI�
DDQVODJ��EHKDOYH�ZDQQHHU�KHW�YDVWVWDDW��
GDW�GH�DDQJHVORWHQH�HU�QRFK�GH�RSKLWVHU��
noch de aanstoker van was;

• of bepaalde gevolgen van het ongeval 
YRRUWYORHLHQ�XLW�HHQ�RS]HWWHOğNH�GDDG�YDQ�
de aangeslotene of begunstigde;
s�KHW�JHYROJ�LV�YDQ�HHQ�RRUORJVIHLW��JHOğN-

aardige feiten of een burgeroorlog. Het 
RYHUOğGHQ��RQJHDFKW�GH�RRU]DDN��LV�VWHHGV�
uitgesloten indien de aangeslotene actief 
GHHOQHHPW�DDQ�GH�YğDQGHOğNKHGHQ�
+HW�RYHUOğGHQ�WHQ�JHYROJH�YDQ�HHQ�RRUORJV-
IHLW�GDW�]LFK�YRRUGRHW�WğGHQV�HHQ�YHUEOğI�LQ�
het buitenland is gedekt:
- indien het niet te voorziene conflict 
XLWEUHHNW�WğGHQV�KHW�YHUEOğI�YDQ�GH�DDQ-
geslotene;

- indien de aangeslotene zich begeeft naar 
HHQ�ODQG�ZDDU�HHQ�JHZDSHQG�FRQƅLFW�EH-
VWDDW��YRRU�]RYHU�GLW�XLWGUXNNHOğN�YHUPHOG�

Aanvullende verzekering tegen het risico van ongeval dat het overlijden tot gevolg heeft

$OOH�QXWWLJH�LQOLFKWLQJHQ��DOOH�EHZğVVWXNNHQ�
en alle documenten betreffende het scha-
GHJHYDO�GLH�Zğ�RSYUDJHQ��PRHWHQ�RQV�]R�
VSRHGLJ�PRJHOğN�EH]RUJG�ZRUGHQ�

De nodige maatregelen moeten getroffen 
worden opdat de door ons aangestelde 
geneesheren toegang zouden hebben tot 
GH�DDQJHVORWHQH�HQ�RSGDW�]ğ�KHP�WHQ�DO-
OHQ�WğGH�]RXGHQ�NXQQHQ�RQGHU]RHNHQ��=ğ�
moeten in staat worden gesteld alle door 

RQV�QRRG]DNHOğN�JHRRUGHHOGH�RSGUDFKWHQ�
WH�YHUYXOOHQ�ELQQHQ�HHQ�WHUPğQ�YDQ����GD-
gen te rekenen vanaf de kennisgeving van 
ons uitgaande.

Indien de bovenvermelde verplichtingen 
QLHW� QDJHNRPHQ�ZRUGHQ� HQ�Zğ� KLHUGRRU�
VFKDGH� OğGHQ�� ]XOOHQ�Zğ� RQ]H� SUHVWDWLHV�
verminderen tot beloop van de geleden 
VFKDGH���:ğ�]XOOHQ�RQ]H�ZDDUERUJ�ZHLJH-
UHQ�LQGLHQ�GH�YHUSOLFKWLQJHQ�PHW�EHGULHJOğN�
opzet niet werden nagekomen.
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c. De waarborg wordt slechts verleend, na 
YHUPHOGLQJ�LQ�GH�Eğ]RQGHUH�YRRUZDDUGHQ��
ZDQQHHU�KHW�RQJHYDO��KHW�JHYROJ�LV�YDQ�
• de uitoefening in competitieverband van  
SDDUGHQVSRUW��ZLQWHUVSRUW��JHYHFKWV��RI�
wielersport met inbegrip van de voorbe-
reidingen hierop;
s�GH�EHRHIHQLQJ�YDQ�DOSLQLVPH��YDOVFKHUP-
VSULQJHQ�� GLHS]HHGXLNHQ�� VSHOHRORJLH��
zweefvliegen en rugby;

• de aanwezigheid aan boord van een 
luchtvaartuig als piloot of als passagier 
GLH�WğGHQV�GH�YOXFKW�HHQ�EHURHSVDFWLYLWHLW�
uitoefent (al dan niet in verband met het 
luchtvaartuig of de vlucht); 

• het gebruik als bestuurder of passagier 
van een met een motor aangedreven of 
met dieren bespannen vervoermiddel 
WLMGHQV� GHPRQVWUDWLHV�� FRPSHWLWLHV� RI�
ZHGVWUğGHQ��PHW�LQEHJULS�YDQ�GH�WUDLQLQ-
gen en proeven);
s�GH� YROJHQGH� ULVLFRpV� HLJHQ� DDQ�GH�EH-

roepsactiviteiten van de aangeslotene :
��GH�ULVLFRpV�YHUERQGHQ�DDQ�HHQ�DFWLYLWHLW�
RS� HHQ� ERXZ�� RI� DIEUDDNZHUI�� Eğ� KHW�
PRQWHUHQ�YDQ�ERXZJHUDDPWHQ��OLIWHQ�HQ�
SHUVHQ��RI�RS�HHQ�SODDWV�ZDDU�DDUGROLH�
gewonnen of opgespoord wordt;
��KHW� ULVLFR� GDW� GH� DDQJHVORWHQH� ORRSW��

van een hoogte van meer dan 4 meter 
te vallen; 
���GH�ULVLFRpV�YHUERQGHQ�DDQ�GH�DIGDOLQJHQ�
LQ� SXWWHQ��PğQHQ� HQ� JURHYHQ�� HQ� DDQ�

werken aan elektrische hoogspannings-
installaties;
��GH�ULVLFRpV�YHUERQGHQ�DDQ�GH�EHKDQGH-

ling van of het transport van springtuigen 
HQ�VSULQJVWRIIHQ��EğWHQGH�RI�RQWYODPEDUH�
producten;
��KHW� YHUEOğI� YDQ�PHHU� GDQ� ÆÆQ�PDDQG�

buiten Europa; 
��GH� ULVLFRpV� YHUERQGHQ� DDQ� KHW� IHLW� GDW�

de aangeslotene deel uitmaakt van de 
korpsen die met de handhaving van 
GH� RSHQEDUH� RUGH� JHODVW� ]ğQ� RI� GHHO�
XLWPDDNW�YDQ�GH�NUğJVPDFKW��KHW�EUDQG-
weerkorps of de burgerbescherming;
��GH� ULVLFRpV� YHUERQGHQ�DDQ�GH�RSSXQW-

stelling van prototypes van met motor 
aangedreven toestellen of van hun 
EğKRULJKHGHQ�

s�HHQ�IHLW�GDW�]LFK�KHHIW�YRRUJHGDDQ�WğGHQV�
een missie in het buitenland georgani-
VHHUG� GRRU� HHQ� UHJLRQDOH�� QDWLRQDOH� RI�
internationale overheidsinstelling; 

• enig feit of een opvolging van feiten van 
GH]HOIGH� RRUVSURQJ��ZDQQHHU� GLW� IHLW� RI�
die feiten of bepaalde veroorzaakte scha-
degevallen voortvloeien uit of het gevolg 
]ğQ� YDQ� UDGLRDFWLHYH�� JLIWLJH�� H[SORVLHYH�
RI�DQGHUH�JHYDDUOğNH�HLJHQVFKDSSHQ�YDQ�
VSOğWVWRIIHQ�� UDGLRDFWLHYH� SURGXFWHQ� RI�
DIYDOVWRIIHQ�� DOVRRN� GH� VFKDGHJHYDOOHQ�
die rechtstreeks of onrechtstreeks ver-
oorzaakt worden door elke ioniserende 
stralingsbron.

6. Wanneer eindigt 
de aanvullende 
verzekering?

De aanvullende verzekering eindigt op de 
datum vermeld in de pensioenovereen-
NRPVW��PDDU�XLWHUOğN�RS�GH�HLQGYHUYDOGDJ�
van de hoofdverzekering.

=ğ�ZRUGW�YDQ�UHFKWVZHJH�YHUEURNHQ�LQ�JHYDO�
YDQ�XLWEHWDOLQJ�YDQ�KHW�NDSLWDDO�Eğ�RYHUOğGHQ�

GRRU�RQJHYDO�� VWRS]HWWLQJ� YDQ�SUHPLHEH-
WDOLQJ�� DINRRS�� YHUEUHNLQJ�� YHUQLHWLJLQJ�RI�
vereffening van de hoofdverzekering.

De stopzetting van deze aanvullende ver-
]HNHULQJ�Zğ]LJW�GH�DINRRSZDDUGH�YDQ�GH�
hoofdverzekering niet.

Aanvullende verzekering tegen het risico van ongeval dat het overlijden tot gevolg heeft

ZRUGW�LQ�GH�Eğ]RQGHUH�YRRUZDDUGHQ��PLWV�
KHW�EHWDOHQ�YDQ�HHQ�HYHQWXHOH�EğSUHPLH���

In beide gevallen dient de begunstigde het 
EHZğV�WH�OHYHUHQ�GDW�GH�DDQJHVORWHQH�QLHW�
DFWLHI�GHHOQDP�DDQ�GH�YğDQGHOğNKHGHQ�
• het gevolg is van de deelneming van de 

aangeslotene aan oproer of rellen tus-
VHQ� EXUJHUV� LQ� KHW� DOJHPHHQ�� EHKDOYH�
wanneer de aangeslotene lid was van 
GH�RUGHUVWUğGNUDFKWHQ�RI�WXVVHQEHLGH� LV�
JHNRPHQ�RP�]LFK]HOI�HQ�]ğQ�JRHGHUHQ�WH�
beveiligen.
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1.2. Arbeidsongeschiktheid, hierna 
ongeschiktheid genoemd
'H�YHUPLQGHULQJ�YDQ�GH�OLFKDPHOğNH�LQWH-
griteit van de aangeslotene ten gevolge 
van een ziekte of een ongeval die een 
vermindering van de beroepsinkomsten of 
YHUGLHQYHUPRJHQ� WRW�JHYROJ�KHHIW��%ğ�GH�
beoordeling van de arbeidsongeschiktheid 
wordt rekening gehouden met het uitgeoe-
IHQGH�EHURHS�HQ�GH�KHUVFKROLQJVPRJHOğN-
KHGHQ�LQ�HHQ�EHURHSVDFWLYLWHLW�GLH�PHW�]ğQ�
NHQQLV�� ]ğQ�EHNZDDPKHLG� HQ� ]ğQ� VRFLDOH�
situatie in normale economische voorwaar-

GHQ�YHUHQLJEDDU�]ğQ��'H�EHRRUGHOLQJ�YDQ�GH�
graad van arbeidsongeschiktheid staat dus 
los van enig ander economisch criterium. 
De graad van arbeidsongeschiktheid die 
LQ�DDQPHUNLQJ�JHQRPHQ�ZRUGW��PDJ�QLHW�
KRJHU�]ğQ�GDQ�GH]H�ZHONH�GRRU�GH�YRRU-
ZDDUGHQ�YDQ�GH�DUEHLGVPDUNW�LQ�%HOJLÈ�]RX�
worden bepaald.

De arbeidsongeschiktheid wordt als geheel 
beschouwd wanneer de graad van arbeids-
ongeschiktheid ten minste 67% bedraagt.

1. Wat betekenen 
volgende  
begrippen?

1.1. Aangeslotene
De verzekerde persoon.

1.3. Beroepsgebonden verzekerings-
contract
Verzekeringscontract gesloten door een 
verzekeringnemer ten voordele van één of 

meerdere personen die op het ogenblik van 
het sluiten van het contract beroepsmatig 
YHUERQGHQ�]ğQ�PHW�GH�YHU]HNHULQJQHPHU�

1.4. Hervallen 
Een nieuwe arbeidsongeschiktheid die het 
JHYROJ�LV�YDQ�GH]HOIGH�]LHNWH��DDQGRHQLQJ�
of hetzelfde ongeval.

1.5. Minimumduur 
'H�PLQLPXPGXXU�� ]RDOV� EHSDDOG� LQ� GH�
Eğ]RQGHUH�YRRUZDDUGHQ��LV�GH�GXXUWğG�GLH�
een arbeidsongeschiktheid minstens moet 
duren opdat de prestaties verschuldigd 
]RXGHQ� ]ğQ��'H]H� SHULRGH� EHJLQW� RS� GH�
dag vastgesteld door de geneesheer als 
het begin van de arbeidsongeschiktheid.

Wanneer de arbeidsongeschiktheid de 
PLQLPXPGXXU� RYHUVFKULMGW�� ZRUGHQ� GH�
prestaties uitgekeerd vanaf de eerste dag 
van de arbeidsongeschiktheid. Wanneer 
een periode van arbeidsongeschiktheid 
JHYROJG�ZRUGW�GRRU�HHQ�QLHXZH�SHULRGH��
YHURRU]DDNW�GRRU�HHQ�DQGHUH�]LHNWH��DDQ-
GRHQLQJ� RI� RQJHYDO�� JHOGW� HHQ� QLHXZH�
minimumduur.

1.6. Eigenrisicotermijn
'H� HLJHQULVLFRWHUPLMQ� LV� GH� SHULRGH� GLH�
begint op de dag vastgesteld door de 
geneesheer als het begin van de arbeids-
ongeschiktheid en eindigt na een bepaald 
DDQWDO�GDJHQ�YDVWJHOHJG�LQ�GH�Eğ]RQGHUH�
YRRUZDDUGHQ��7ğGHQV�GH]H�SHULRGH�]ğQ�GH�
prestaties door ons niet verschuldigd. 

Wanneer de arbeidsongeschiktheid voort-

GXXUW� QD� GH]H� HLJHQULVLFRWHUPğQ� ]ğQ� GH�
prestaties door ons verschuldigd vanaf de 
eerste dag volgend op het einde van de 
HLJHQULVLFRWHUPğQ��:DQQHHU� HHQ� SHULRGH�
van arbeidsongeschiktheid gevolgd wordt 
door een nieuwe periode veroorzaakt door 
HHQ�DQGHUH�]LHNWH��DDQGRHQLQJ�RI�RQJHYDO��
JHOGW�HHQ�QLHXZH�HLJHQULVLFRWHUPğQ�

Aanvullende verzekering tegen het risico van arbeidsongeschiktheid
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1.7. Wachttijd 
Periode die aanvangt op de ingangsdatum 
YDQ�GH�ZDDUERUJ�HQ�ZDDUEğ�GH�DDQJHVOR-

1.9. Wanbedrijf 
(HQ�ZDQEHGUğI�LV�HHQ�PLVGUğI�GDW�LQ�RYHU-
eenstemming met de wetten bestraft wordt 

1.12. Schadegeval  
(ONH� JHEHXUWHQLV�ZDDUEğ� GH�ZDDUERUJHQ�
van de overeenkomst kunnen worden 
aangesproken.

1.14. Verbetering 
De vermindering van de graad van de ar-
beidsongeschiktheid.

tene geen enkel recht op prestaties kan 
doen gelden. 

met een correctionele straf en waarvan de 
EHVOLVVLQJ�LQ�NUDFKW�YDQ�JHZğVGH�LV�JHJDDQ�

Aanvullende verzekering tegen het risico van arbeidsongeschiktheid

1.8. Misdaad 
(HQ�PLVGDDG�LV�HHQ�PLVGUğI�GDW�LQ�RYHUHHQ-
stemming met de wetten bestraft wordt 

1.11. Ongeval 
Een plotse en toevallige gebeurtenis die 
HHQ�YDVWVWHOEDDU�OLFKDPHOğN�OHWVHO�DOV�JHYROJ�

1.13. Verergering 
De verhoging van de graad van arbeids-
ongeschiktheid.

1.10. Ziekte 
Elke niet door een ongeval veroorzaakte 
aantasting van de gezondheid van de 
DDQJHVORWHQH��GLH�REMHFWLHYH�HQ�RUJDQLVFKH�
symptomen vertoont en erkend is door 
HHQ�JHQHHVKHHU�GLH�GH�ZHWWHOğNH�WRHODWLQJ�
KHHIW�RP�GH�JHQHHVNXQGH�XLW�WH�RHIHQHQ��
KHW]ğ�LQ�%HOJLÈ��KHW]ğ�LQ�KHW�ODQG�ZDDU�GH�
aangeslotene zich bevindt op het ogenblik 
dat de ziekte wordt vastgesteld. 

met een criminele straf en waarvan de 
EHVOLVVLQJ�LQ�NUDFKW�YDQ�JHZğVGH�LV�JHJDDQ�

heeft en waarvan de oorzaak of één van de 
oorzaken zich buiten het organisme van de 
aangeslotene bevindt.

Pathologische verwikkelingen ingevolge 
zwangerschap op basis van een medisch 
DWWHVW��ZRUGHQ�PHW� HHQ� ]LHNWH� JHOğNJH-
VWHOG��'DDUHQWHJHQ�ZRUGW�GH�ZHWWHOğNH�RI�
reglementaire moederschapsrust niet ge-
OğNJHVWHOG�PHW�HHQ�SHULRGH�YDQ�DUEHLGVRQ-
geschiktheid die voortvloeit uit een ziekte.
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2. Voorwerp van de 
verzekering

Deze verzekering waarborgt de betaling 
YDQ� GH� SUHVWDWLHV� EHSDDOG� LQ� GH� Eğ]RQ-
dere voorwaarden volgens de daarin 
YDVWJHOHJGH�PRGDOLWHLWHQ�� ZDQQHHU� GH�
aangeslotene wordt getroffen door een 
arbeidsongeschiktheid veroorzaakt door 
een ziekte of een ongeval.

Deze verzekering is een aanvullende ver-
]HNHULQJ�Eğ�HHQ�OHYHQVYHU]HNHULQJ��KRRIG-
verzekering genaamd. Voor haar gelden de 
algemene en productvoorwaarden van de 
KRRIGYHU]HNHULQJ��WHQ]ğ�GH�DOJHPHQH�HQ��
RI� GH� Eğ]RQGHUH� YRRUZDDUGHQ� YDQ� GH]H�
DDQYXOOHQGH�YHU]HNHULQJ�HUYDQ�DIZğNHQ�

De verzekering onderschreven door een 
UHFKWVSHUVRRQ� WHQ� YRRUGHOH� YDQ� ]ğQ� EH-
GUğIVOHLGHU�]RDOV�EHGRHOG�LQ�DUWLNHO�����DOL-
QHD�������HQ����:,%����KHHIW�WRW�GRHO�HHQ�
inkomensverlies uit arbeid te vergoeden en 
LV�EğJHYROJ�HHQ�LQGLYLGXHOH�WRH]HJJLQJ�DOV�
EHGRHOG�LQ�DUWLNHO���������E���e�VWUHHSMH�YDQ�
het Wetboek van de inkomstenbelastingen 
1992 dat een aanvulling biedt op de wet-
WHOğNH�XLWNHULQJHQ�Eğ�DUEHLGVRQJHVFKLNWKHLG�
door ongeval en/of ziekte.

Aanvullende verzekering tegen het risico van arbeidsongeschiktheid

1.15. Voorafbestaande aandoeningen
'H�YHUPLQGHULQJHQ�YDQ�GH�OLFKDPHOğNH�LQWH-
JULWHLW�WHQ�JHYROJH�YDQ�RQJHYDOOHQ��]LHNWHQ�
en aandoeningen die zich hebben voorge-
GDDQ�YÐÐU�GH�DDQVOXLWLQJVGDWXP�RI�ZDDUYDQ�
GH�RRU]DDN��RRU]DNHQ��YÐÐU�GLH�GDWXP�OLJW�
(liggen) en/of de eerste symptomen zich 
KHEEHQ�YRRUJHGDDQ�YÐÐU�GLH�GDWXP��PDDU�
waarvan de aangeslotene geen melding 
JHPDDNW�KHHIW�Eğ�GH�DDQVOXLWLQJ�

,Q� LHGHUH� JHYDO�� YRRU�ZDW� EHWUHIW� GH� QLHW�
EHURHSVJHERQGHQ�YHU]HNHULQJVFRQWUDFWHQ��

zoals bedoeld in de Wet op Landverze-
NHULQJVRYHUHHQNRPVW�� ZRUGW� HHQ� ]LHNWH�
of aandoening die niet gediagnosticeerd 
ZRUGW�ELQQHQ���MDDU�YROJHQG�RS�LQZHUNLQJ-
treding van de waarborg en waarvan de 
symptomen zich reeds hebben gemani-
festeerd op het ogenblik van het sluiten 
YDQ�GH�ZDDUERUJ�PDDU� GLH� RQRS]HWWHOğN��
op het ogenblik van de verklaring van de 
ULVLFRpV��QLHW�ZHUGHQ�YHUPHOG�RI�GLH�RS�HHQ�
LQFRUUHFWH�PDQLHU�ZHUGHQ�JHPHOG��ZRUGHQ�
niet beschouwd als voorafbestaande aan-
doeningen.

1.16. Opzettelijk daad 
Hiermee wordt bedoeld dat de aangeslo-
WHQH�YUğZLOOLJ�HQ�EHZXVW�HHQ�JHGUDJ�KHHIW�
vertoond dat schade heeft veroorzaakt die 

UHGHOğNHUZğ]H�WH�YRRU]LHQ�ZDV��+HW�LV�QLHW�
YHUHLVW�GDW�Kğ�GH� LQWHQWLH�KDG�GH�VFKDGH�
teweeg te brengen zoals ze zich in werke-
OğNKHLG�KHHIW�YRRUJHGDDQ�

1.17. Gewone verblijfplaats  
De plaats die de aangeslotene heeft geko-
]HQ�RP�]ğQ�SHUVRRQOğNH�HQ�RI�SURIHVVLRQHOH�
EHODQJHQ�SHUPDQHQW�WH�YHVWLJHQ�HQ�ZDDUEğ�

de keuze van de plaats wordt ingegeven 
GRRU�RPVWDQGLJKHGHQ�YDQ�SHUVRRQOğNH�HQ�
of professionele aard. 



26

Individuele pensioentoezeggingsverzekering

3. De prestaties 
en de bijhorende 
modaliteiten

• 3.1. Prestaties
3.1.1. Arbeidsongeschiktheidsrente
Wanneer de aangeslotene recht heeft op 
SUHVWDWLHV�GDQ�EHWDOHQ�Zğ�WğGHQV�GH�GXXU�
van de arbeidsongeschiktheid en evenredig 
PHW�GH�JUDDG�HUYDQ��HHQ�UHQWH�XLW�ZDDUYDQ�
KHW�MDDUEHGUDJ�LV�EHSDDOG�LQ�GH�Eğ]RQGHUH�
YRRUZDDUGHQ��'H]H�UHQWH�LV��WHQ]ğ�DQGHUV�
RYHUHHQJHNRPHQ��PDDQGHOLMNV� DFKWHUDI�
EHWDDOEDDU��GH�HHUVWH�PDDO�GRRU�HHQ�HYHQ-
redig deel op de laatste dag van de maand 
ZDDULQ�KHW�UHFKW�RS�GH�SUHVWDWLHV�EHJLQW��HQ�
voor de laatste maal door een evenredig 
deel op de datum waarop het recht op de 
prestaties vervalt.

3.1.2. Terugbetaling van de premie
Wanneer er recht is op prestaties dan beta-
OHQ�Zğ�GH�YHU]HNHULQJQHPHU�WğGHQV�GH�GXXU�
van de arbeidsongeschiktheid en evenredig 
met de graad ervan het bedrag terug van 
de betaalde premie van de hoofdverze-
NHULQJ� HQ�GH� DDQYXOOHQGH� YHU]HNHULQJHQ��

inclusief de eventuele taksen. Dit bedrag 
is betaalbaar volgens dezelfde modaliteiten 
als die gelden voor de bovenstaande rente. 

Van zodra de graad van arbeidsonge-
VFKLNWKHLG�YDVWJHVWHOG�LV��RS�EDVLV�YDQ�HHQ�
KHU]LHQEDDU�PHGLVFK�FRQVROLGDWLHYHUVODJ��
LV� GH� YHU]HNHULQJQHPHU� YULMJHVWHOG� YDQ�
SUHPLHEHWDOLQJ�HQ�QHPHQ�Zğ�GH�YHUVFKXO-
GLJGH�EğGUDJHQ�YRRU�GH�KRRIGYHU]HNHULQJ�
HQ�GH�DDQYXOOHQGH�YHU]HNHULQJHQ��LQFOXVLHI�
GH�WDNVHQ��UHFKWVWUHHNV�WHQ�ODVWH��

3.1.3. Periodieke herevaluatie
:ğ�EHKRXGHQ�RQV�KHW� UHFKW�YRRU�RP�RS�
basis van de vooruitgang van de medi-
VFKH�ZHWHQVFKDS��SHULRGLHN�GH�JUDDG�YDQ�
arbeidsongeschiktheid te herevalueren 
en hiervoor verbindt de aangeslotene er 
zich toe de nodige medische inlichtingen 
te verstrekken en de nodige medische 
onderzoeken te ondergaan.

• 3.2. Modaliteiten
�������(HQ�YHU]HNHULQJ�YDQ�GH�JHGHHOWHOğNH�
en de gehele arbeidsongeschiktheid
'H�SUHVWDWLHV�]ğQ�YHUVFKXOGLJG�LQ�HYHQUH-
digheid met de graad van arbeidsonge-
schiktheid.

3.2.2. Een verzekering van uitsluitend de 
gehele arbeidsongeschiktheid
'H�SUHVWDWLHV�]ğQ�XLWVOXLWHQG�YHUVFKXOGLJG�
ingeval van gehele arbeidsongeschiktheid.

4. Medische  
formaliteiten

:ğ�KHEEHQ�LQ]DNH�KHW�ULVLFR�qDUEHLGVRQJH-
VFKLNWKHLGr�HHQ�DFFHSWDWLHEHOHLG�XLWJHZHUNW�
GDW�PHGLVFKH�IRUPDOLWHLWHQ�YRRUVFKUğIW�

%ğ�DDQVOXLWLQJ�RI�Eğ�YHUKRJLQJ�YDQ�GH�ZDDU-
ERUJHQ��PDNHQ�Zğ�� RYHUHHQNRPVWLJ� GDW�
EHOHLG��LQ�EHSDDOGH�JHYDOOHQ�GH�DDQYDDUGLQJ�
DIKDQNHOğN� YDQ� KHW� JXQVWLJ� UHVXOWDDW� YDQ�
HHQ�PHGLVFKH�YUDJHQOğVW�RI�HHQ�PHGLVFK�
RQGHU]RHN�� RS� RQ]H� NRVWHQ�� XLWJHYRHUG�
door een geneesheer.

Op grond van het resultaat van deze 
PHGLVFKH� IRUPDOLWHLWHQ�� NXQQHQ� ZLM� GH�
aansluiting of de verhoging van de waar-

ERUJHQ� DDQYDDUGHQ��ZHLJHUHQ�� XLWVWHOOHQ��
HHQ�EğSUHPLH�DDQUHNHQHQ�HQ�RI�EHSDDOGH�
aandoeningen uitsluiten.

De uitsluitingen van medische aard worden 
aangetekend aan de kandidaat-aangeslo-
tene meegedeeld. 

'H� EğSUHPLHV�ZRUGHQ� SHU� EULHI� DDQ� GH�
verzekeringnemer meegedeeld. Deze brief 
PRHW�RQV�QLHW�ZRUGHQ�WHUXJJHVWXXUG��:ğ�
SDVVHQ�GH�EğSUHPLHV�DXWRPDWLVFK�WRH�

Het medische acceptatiebeleid kan steeds 
worden herzien. 

Aanvullende verzekering tegen het risico van arbeidsongeschiktheid
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5. Voorafbestaande 
aandoeningen

6. Territoriale 
geldigheid

Er is geen recht op prestatie indien de ar-
beidsongeschiktheid het gevolg is van een 
voorafbestaande aandoening.

De bovenstaande bepaling is eveneens 
YDQ� WRHSDVVLQJ� LQJHYDO� YDQ� YHUKRJLQJ��
uitbreiding of wederinwerkingstelling van 
de waarborgen.

De graad van de arbeidsongeschiktheid 
wordt verminderd met de graad van de 
arbeidsongeschiktheid die reeds bestond 
op het ogenblik dat deze waarborgen 
LQJDDQ��ZHGHU�LQ�ZHUNLQJ�ZRUGHQ�JHVWHOG��
YHUKRRJG�ZRUGHQ�� RI� GLH� YRRUWYORHLHQ�XLW�
een uitgesloten risico.

De waarborgen gelden over de hele wereld 
volgens de volgende modaliteiten: 
��GH�DDQJHVORWHQH�KHHIW� ]ğQ�JHZRQH� YHU-
EOğISODDWV�LQ�%HOJLÈ�HQ�GH�LQ�GH]H�RYHUHHQ-
komst voorziene controle kan uitgeoefend 
ZRUGHQ�LQ�%HOJLÈ��

-  de waarborgen gelden indien de aange-
VORWHQH�YHUEOğIW�LQ�YROJHQGH�ODQGHQ��$QGRU-
UD��%HOJLÈ��%XOJDUğH��&\SUXV��'HQHPDUNHQ��
'XLWVODQG��(VWODQG��)LQODQG��)UDQNUğN��*ULH-
NHQODQG��+RQJDUğH��,HUODQG��ĞVODQG��,WDOLÈ��
.URDWLÈ��/HWODQG��/LHFKWHQVWHLQ��/LWRXZHQ��
/X[HPEXUJ��0DOWD��0RQDFR��1HGHUODQG��
1RRUZHJHQ��2RVWHQUğN��3ROHQ��3RUWXJDO��
5RHPHQLÈ��6DQ�0DULQR��6ORZDNğH��6ORYH-
QLÈ��6SDQMH��7VMHFKLÈ��9HUHQLJG�.RQLQNUğN��
9DWLFDDQVWDG��=ZHGHQ��=ZLWVHUODQG��

��LQ�JHYDO�YDQ�HHQ�YHUEOğI�EXLWHQ�GH]H�ODQGHQ��
gelden de waarborgen voor zover het een 
YHUEOğI�EHWUHIW�YDQ�PD[LPXP���PDDQGHQ�RI�
YHUVFKLOOHQGH�YHUEOğYHQ��LQ�ÆÆQ�RI�PHHUGHUH�
ODQGHQ��PHW� HHQ� FXPXODWLHYH� GXXU� YDQ�
PD[LPXP���PDDQGHQ�SHU�NDOHQGHUMDDU��

��LQ�JHYDO�YDQ�HHQ�YHUEOğI�EXLWHQ�GH]H�ODQGHQ�
van meer dan 3 maanden of verschillende 
YHUEOğYHQ��LQ�ÆÆQ�RI�YHUVFKLOOHQGH�ODQGHQ��
met een cumulatieve duur van méér dan 
��PDDQGHQ�SHU�NDOHQGHUMDDU��JHOGHQ�GH]H�
ZDDUERUJHQ�Q¾�RQV�YRRUDIJDDQGHOğN�VFKULI-
WHOğN�DNNRRUG��

7. Wanneer heeft 
men recht op de 
prestaties?

Het recht op de prestaties begint wanneer: 
• de graad van de arbeidsongeschiktheid 

tenminste 25% bedraagt; 
s�GH�HLJHQULVLFRWHUPğQ�RI�GH�PLQLPXPGXXU��
]RDOV�EHSDDOG�LQ�GH�Eğ]RQGHUH�YRRUZDDU-
GHQ��LV�YHUVWUHNHQ�
s�GH�ZDFKWWğG� YDQ����PDDQGHQ�� GLH� YDQ�

toepassing is in geval van psychische 
VWRRUQLVVHQ��I\EURP\DOJLH�RI��KHW�FKURQLVFK�
YHUPRHLGKHLGVV\QGURRP��YHUVWUHNHQ�LV�

Het recht op de prestaties wordt bepaald op 
EDVLV�YDQ�GH�GDWXP�GLH�Eğ�PHGLVFKH�EHVOLV-
VLQJ�ZRUGW�YDVWJHVWHOG�DOV�]ğQGH�GLH�YDQ�KHW�
begin van de arbeidsongeschiktheid. 

%ğ�KHUYDOOHQ�ELQQHQ�GH���PDDQGHQ�YROJHQG�
op een vermindering van de arbeidsonge-
schiktheidgraad beneden de 25% tenge-
volge van een verbetering:
s�JDDQ�Zğ�HUYDQ�XLW� GDW� KHW�JDDW�RP�HHQ�

voortzetting van dezelfde arbeidsonge-
schiktheid en wordt geen nieuwe eigen-
ULVLFRWHUPğQ�WRHJHSDVW�

• houden we geen rekening met een 
eventueel gevraagde verhoging van de 
verzekerde rente.

(ONH�YHUKRJLQJ�YDQ�GH�SUHVWDWLHV��YRRUWYORHL-
end uit een nieuwe oorzaak van arbeids-
RQJHVFKLNWKHLG�� LV� RQGHUZRUSHQ� DDQ� GH�
PLQLPXPGXXU�RI�HLJHQULVLFRWHUPğQ�YRRU]LHQ�
LQ�GH�Eğ]RQGHUH�YRRUZDDUGHQ��

7ğGHQV�HHQ�VFKDGHJHYDO�ZRUGW�QRFK�GH�YHU-
zekerde rente noch de premie aangepast. 

Indien de arbeidsongeschiktheid het gevolg 
LV�YDQ�HHQ�]ZDQJHUVFKDS�RI�EHYDOOLQJ��GDQ�
worden de prestaties geschorst gedu-
rende de periode die overeenstemt met de 
SHULRGH�YDQ�GH�ZHWWHOğNH�RI�UHJOHPHQWDLUH�

Aanvullende verzekering tegen het risico van arbeidsongeschiktheid



28

Individuele pensioentoezeggingsverzekering

8. Welke zijn de 
uitgesloten risico’s? 

De waarborg wordt nooit verleend, wan-
QHHU�GH�DUEHLGVRQJHVFKLNWKHLG�
- het gevolg is van een risico dat is uitgeslo-
WHQ�GRRU�GH�KRRIGYHU]HNHULQJ��,Q�GH�Eğ-
zondere voorwaarden kunnen beide par-
WğHQ�HFKWHU�DIZğNHQ�YDQ�GH]H�DOJHPHQH�
uitsluitingen van de hoofdverzekering. Dit 
LPSOLFHHUW�QLHW�GDW�GH�DIZğNHQGH�EHSDOLQ-
JHQ�GLH�YDQ�WRHSDVVLQJ�]ğQ�RS�GH�KRRIG-
verzekering automatisch van toepassing 
]ğQ�RS�GH�DDQYXOOHQGH�YHU]HNHULQJHQ��'H�
Eğ]RQGHUH� YRRUZDDUGHQ� YHUPHOGHQ� RS�
ZHONH�ZDDUERUJHQ�GH�DIZğNLQJHQ�HQ�RI�
XLW]RQGHULQJHQ�YDQ�WRHSDVVLQJ�]ğQ�

- het rechtstreeks of onrechtstreeks gevolg 
LV�YDQ�DOFRKROLVPH��RYHUPDWLJ�JHEUXLN�YDQ�
DOFRKRO��WR[LFRPDQLH��RYHUPDWLJ�JHEUXLN�
van geneesmiddelen of iedere andere 
GUXJ�� YHUGRYHQGH�PLGGHOHQ� RI� SV\FKR-
actieve substanties die  niet medisch 
YRRUJHVFKUHYHQ�]ğQ�

- ontstaat op het moment dat de aangeslo-
tene verkeert in een staat van dronken-

VFKDS�� DOFRKROLQWR[LFDWLH� YDQ�PHHU� GDQ�
����SURPLOOH�LQ�KHW�EORHG�RI�HHQ�KLHUPHH�
YHUJHOğNEDUH� WRHVWDQG�YHURRU]DDNW�GRRU�
het gebruik van substanties andere dan 
DOFRKROLVFKH�GUDQNHQ��EHKDOYH�ZDQQHHU�
Kğ�EHZğVW�GDW�HU�JHHQ�RRU]DNHOğN�YHUEDQG�
bestaat tussen die omstandigheden en de 
ziekte of het ongeval; 

��KHW�JHYROJ� LV�YDQ�HHQ�RS]HWWHOğNH�GDDG�
van de aangeslotene of de begunstigde; 

�� KHW� JHYROJ� LV� YDQ� HHQ�ZHGGHQVFKDS��
uitdaging of onzorgvuldigheid waaraan 
de aangeslotene zich blootstelt zonder 
JHOGLJH�UHGHQ�HQ�ZDDUEğ�GH�DDQJHVORWHQH�
had moeten weten dat dit een gevaar 
LQKLHOG��PHW�XLW]RQGHULQJ�YDQ�GH�KDQGH-
OLQJHQ�GLH�Kğ�KHHIW�XLWJHYRHUG�PHW�KHW�RRJ�
op de redding van personen of goederen;

��KHW�JHYROJ�LV�YDQ�GH�YUğZLOOLJH�GHHOQHPLQJ�
van de aangeslotene aan een misdaad of 
ZDQEHGUğI��

Aanvullende verzekering tegen het risico van arbeidsongeschiktheid

moederschaprust toegekend voor de ge-
boorte van één kind (hierna standaardduur 
moederschaprust genoemd). De bepaling 
van deze periode houdt geen rekening met 
enige verlenging en gebeurt op basis van het 
sociaal statuut van de aangeslotene.

Voor de arbeidsongeschiktheden die zich 
YRRUGRHQ�YÐÐU�GH�EHYDOOLQJVGDWXP�HQ�GLH�
KHW� JHYROJ� ]LMQ� YDQ� HHQ� ]ZDQJHUVFKDS��
wordt het begin van de standaardduur 
moederschaprust bepaald in functie van 
GH�YHUPRHGHOğNH�EHYDOOLQJVGDWXP��9RRU�GH�
arbeidsongeschiktheden die zich voordoen 
Q¾�GH�EHYDOOLQJVGDWXP�HQ�KHW�JHYROJ�]ğQ�YDQ�
een zwangerschap of bevalling (na meer dan 
����GDJHQ�]ZDQJHUVFKDS���ZRUGW�KHW�EHJLQ�
van de standaardduur moederschaprust 
EHSDDOG�LQ�IXQFWLH�YDQ�GH�ZHUNHOğNH�EHYDO-
lingsdatum. 

Indien de arbeidsongeschiktheid het gevolg 
is van: 
• psychische stoornissen waarvan de 
GLDJQRVH�� JHVWHOG� GRRU� HHQ�SV\FKLDWHU��
JHEDVHHUG�LV�RS�JHREMHFWLYHHUGH�I\VLROR-

JLVFKH�YHUVFKğQVHOHQ�
s�I\EURP\DOJLH� ZDDUYDQ� GH� GLDJQRVH��
JHVWHOG�GRRU�HHQ�JHVSHFLDOLVHHUGH�DUWV��
JHEDVHHUG�LV�RS�JHREMHFWLYHHUGH�I\VLROR-
JLVFKH�YHUVFKğQVHOHQ�

• het chronisch vermoeidheidssyndroom 
ZDDUYDQ�GH�GLDJQRVH��JHVWHOG�GRRU�HHQ�
HUNHQG� UHIHUHQWLHFHQWUXP�� JHEDVHHUG� LV�
RS� JHREMHFWLYHHUGH� I\VLRORJLVFKH� YHU-
VFKğQVHOHQ��

GDQ�]ğQ�GH�SUHVWDWLHV�YHUVFKXOGLJG�JHGX-
UHQGH� HHQ�SHULRGH� YDQ�PD[LPXP��� MDDU��
FXPXODWLHI�RYHU�GH�ORRSWğG�YDQ�GH]H�DDQYXO-
OHQGH�YHU]HNHULQJ��HQ�QD�KHW�YHUVWUğNHQ�YDQ�
HHQ�ZDFKWWğG�YDQ����PDDQGHQ��

Het recht op de prestaties vervalt:
• wanneer de graad van de arbeidsonge-

schiktheid onder 25% daalt tengevolge 
van een verbetering;

• op de einddatum van deze aanvullende 
verzekering;
s�Eğ�KHW�RYHUOğGHQ�YDQ�GH�DDQJHVORWHQH�



29

Individuele pensioentoezeggingsverzekering

Aanvullende verzekering tegen het risico van arbeidsongeschiktheid

��KHW�JHYROJ�LV�YDQ�HHQ�WZLVW��DDQUDQGLQJ�RI�
DDQVODJ��EHKDOYH�ZDQQHHU�KHW�YDVWVWDDW�
GDW� GH� DDQJHVORWHQH� HU� � GH�RSKLWVHU��
noch de aanstoker van was; 

��KHW�JHYROJ�LV�YDQ�HHQ�RRUORJVIHLW��JHOğN-
aardige feiten of een burgeroorlog. De 
DUEHLGVRQJHVFKLNWKHLG�� RQJHDFKW� GH�
RRU]DDN��LV�VWHHGV�XLWJHVORWHQ�LQGLHQ�GH�
aangeslotene actief deelneemt aan de 
YğDQGHOğNKHGHQ�
De arbeidsongeschiktheid ten gevolge 
van een oorlogsfeit dat zich voordoet 
WğGHQV�HHQ�YHUEOğI� LQ�KHW�EXLWHQODQG� LV�
gedekt:
�� LQGLHQ� KHW� QLHW� WH� YRRU]LHQH� FRQƅLFW�
XLWEUHHNW� WLMGHQV� KHW� YHUEOLMI� YDQ� GH�
aangeslotene;

- indien de aangeslotene zich begeeft 
naar een land waar een gewapend 
FRQƅLFW�EHVWDDW��YRRU�]RYHU�GLW�XLWGUXN-
NHOğN�YHUPHOG�ZRUGW� LQ�GH�Eğ]RQGHUH�
voorwaarden (mits het betalen van een 
HYHQWXHOH�EğSUHPLH���

In beide gevallen dient de aangeslotene 
KHW�EHZğV�WH� OHYHUHQ�GDW�Kğ�QLHW�DFWLHI�
GHHOQDP�DDQ�GH�YğDQGHOğNKHGHQ�

- het gevolg is van de deelneming van de 
aangeslotene aan oproer of rellen tus-
VHQ�EXUJHUV� LQ�KHW�DOJHPHHQ��EHKDOYH�
wanneer de aangeslotene lid was van 

GH�RUGHUVWUğGNUDFKWHQ�RI� WXVVHQEHLGH� LV�
JHNRPHQ�RP�]LFK]HOI�HQ�]ğQ�JRHGHUHQ�WH�
beveiligen;

- het gevolg is van een poging tot zelfmoord 
van de aangeslotene; 

- het gevolg is van een chirurgische es-
thetische of plastische ingreep of een 
HVWKHWLVFKH�RI�SODVWLVFKH�EHKDQGHOLQJ��PHW�
uitzondering van de arbeidsongeschiktheid 
die het gevolg is van een chirurgische re-
constructieve ingreep tengevolge van een 
RQJHYDO��NDQNHU��EUDQGZRQGHQ�RI� OHWVHOV�
overkomen naar aanleiding van een door 
ons gedekt schadegeval; 

- het gevolg is van de uitoefening van 
JHOLMN�ZHONH� VSRUW� DOV� SURIHVVLRQHHO� RI�
semi-professioneel aangeworven met een 
arbeidscontract voor bezoldigde sporters 
zoals bepaald in de Wet van 24 februari 
1978 betreffende de arbeidsovereenkomst 
voor betaalde sportbeoefenaars; 

- niet is na te gaan door een medisch getuig-
schrift of gekoppeld is aan een psychische 
VWRRUQLV�GLH�JHHQ�REMHFWLHYH�HQ�RUJDQLVFKH�
V\PSWRPHQ� YHUWRRQW�� EHKDOYH� LQGLHQ�GH�
diagnose gesteld is door een psychiater 
RS� EDVLV� YDQ� JHREMHFWLYHHUGH� I\VLVFKH�
YHUVFKLMQVHOHQ��

De waarborg wordt slechts verleend, 
QD�YHUPHOGLQJ�LQ�GH�Eğ]RQGHUH�YRRU-
waarden, wanneer de arbeidsonge-
VFKLNWKHLG�KHW�JHYROJ�LV�YDQ��

��HHQ� RQJHYDO� RYHUNRPHQ� DOV� SLORRW��
FR�SLORRW�RI�SDVVDJLHU�YDQ�JHOğN�ZHON�
YRHUWXLJ�PÆW�PRWRU�� ]RQGHU�PRWRU� RI�
YRRUWJHWURNNHQ�GRRU�HHQ�GLHU��GDW�GHHO-
QHHPW�DDQ�FRPSHWLWLH��ZHGVWUğGHQ��GH-
PRQVWUDWLHV��UHFRUGSRJLQJHQ�RI�WğGHQV�
een training of test met het oog op een 
GHUJHOğNH�ZHGVWUğG�RI�GHPRQVWUDWLH��

- de uitoefening in competitieverband 
YDQ�SDDUGHQVSRUW��ZLQWHUVSRUW�RI�ZLH-
lersport met inbegrip van de voorberei-
dingen hierop; 

��GH� XLWRHIHQLQJ�� ]RZHO� DOV� VSRUW� DOV� RS�
UHFUHDWLHYH�EDVLV��YDQ�YOLHJVSRUWHQ��]RDOV�
GHOWDYOLHJHQ�� ]ZHHIYOLHJHQ�� SDUDSHQWH��
YDOVFKHUPVSULQJ��EDOORQYDDUW��f���

��KHW�JHEUXLN�DOV�SLORRW��FR�SLORRW�RI�SDV-
VDJLHU��YDQ�HHQ�JHPRWRULVHHUG�VSRUW��RI�
SOH]LHUOXFKWYDDUWXLJ��]RDOV�8/0��KHOLNRS-
WHU��YOLHJWXLJ��f���

- de uitoefening van watersporten in 
FRPSHWLWLHYHUEDQG�� WğGHQV�ZHGVWUğGHQ��
GHPRQVWUDWLHV��UHFRUGSRJLQJHQ�RI�WğGHQV�
een training of een test met het oog op 
HHQ�GHUJHOğNH�ZHGVWUğG�RI�GHPRQVWUDWLH�
�]RDOV� ]ZHPPHQ�� ]HLOHQ�� ZLQGVXUIHQ��
VXUIHQ�� NLWHVXUIHQ�� NDQRÈQ�� NDMDNNHQ��
ZLOGZDWHUUDIWHQ��f��
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9. Hoe gebeurt de 
premiebetaling?

'H�SUHPLH�ZRUGW�YHUPHOG�LQ�GH�Eğ]RQGHUH�
YRRUZDDUGHQ��=ğ�ZRUGW�JHÌQG�VDPHQ�PHW�
en volgens dezelfde modaliteiten als de 
premie van de hoofdverzekering.

2S�HON�RJHQEOLN�HQ�RQDIKDQNHOğN�YDQ�KHW�
YHUORRS� YDQ� GH� KRRIGYHU]HNHULQJ�� NDQ� X�
deze aanvullende verzekering stopzetten.

10.1 Bij de onderschrijving van de 
waarborg
$OOH�LQOLFKWLQJHQ�GLH�Zğ�YUDJHQ��DOVRRN�DOOH�
omstandigheden die de verzekeringnemer 
RI�GH�DDQJHVORWHQH�EHNHQG�]ğQ�HQ�ZDDUYDQ�
PHQ�UHGHOğNHUZğ]H�NDQ�GHQNHQ�GDW�]H�GH�
EHRRUGHOLQJ� YDQ� KHW� ULVLFR� EHÌQYORHGHQ��
moeten ons meegedeeld worden.

Ingeval van niet-naleving van deze verplich-
WLQJ� ]ğQ� GH� EHSDOLQJHQ� YDQ� GH� DUWLNHOHQ�
��HQ���YDQ�GH�:HW�YDQ���� MXQL������RS�
de Landverzekeringsovereenkomst van 
toepassing onder voorbehoud van de be-
palingen van artikel 138bis/5 van diezelfde 
wet indien het een niet beroepsgebonden 
verzekeringscontract betreft.

10. Welke zijn de 
verplichtingen van de 
verzekeringnemer, die 
van de aangeslotene 
of van zijn 
rechthebbenden? 

Het gedeelte van het contract dat betrek-
NLQJ�KHHIW�RS�GH]H�DDQYXOOHQGH�YHU]HNHULQJ��
LV�EHWZLVWEDDU�JHGXUHQGH�GH�JDQVH�ORRSWğG�

Aanvullende verzekering tegen het risico van arbeidsongeschiktheid

- de uitoefening van watersporten met ge-
bruik van een gemotoriseerd toestel (zoals 
MHWVNL��MHWVNLVXUI��ZDWHUVNL��ZDNHERDUG��f��

- de uitoefening van een gemotoriseerde 
VSRUW� RI� DXWRVSRUW� �]RDOV� NDUWLQJ�� UDOO\��
UDLG��PRWRFURVV�f�� ]RZHO� DOV� SLORRW� DOV�
co-piloot; 

��KHW� JHEUXLN� DOV� YUğH� WğG� YDQ� JHPRWRUL-
seerde voertuigen alle terreinen (zoals 
TXDG��PRWR�DOOH�WHUUHLQHQ��f��

��GH� XLWRHIHQLQJ� YDQ� JHYDDUOğNH� VSRUWHQ�
RI� DFWLYLWHLWHQ� ]RDOV�� DOSLQLVPH��PXXU-
NOLPPHQ�� VSHOHRORJLH�� JHYHFKWV�� HQ�
YHUGHGLJLQJVVSRUWHQ�� UXJE\�� ğVKRFNH\��
GLHS]HHGXLNHQ��f�

- de uitoefening van extreme sporten of 
DFWLYLWHLWHQ�]RDOV�EHQML��EDVH�MXPS��FDQ\R-
QLQJ��f���

- enig feit of een opvolging van feiten van 
GH]HOIGH� RRUVSURQJ��ZDQQHHU� GLW� IHLW� RI�
die feiten of bepaalde veroorzaakte scha-
degevallen voortvloeien uit of het gevolg 
]ğQ� YDQ� UDGLRDFWLHYH�� JLIWLJH�� H[SORVLHYH�

RI�DQGHUH�JHYDDUOğNH�HLJHQVFKDSSHQ�YDQ�
VSOğWVWRIIHQ�� UDGLRDFWLHYH� SURGXFWHQ� RI�
DIYDOVWRIIHQ�� DOVRRN� GH� VFKDGHJHYDOOHQ�
die rechtstreeks of onrechtstreeks ver-
oorzaakt worden door elke ioniserende 
stralingsbron;

��HHQ�IHLW�GDW�]LFK�KHHIW�YRRUJHGDDQ�WğGHQV�
een missie in het buitenland georgani-
VHHUG� GRRU� HHQ� UHJLRQDOH�� QDWLRQDOH� RI�
internationale overheidsinstelling; 

��GH� YROJHQGH� ULVLFRpV� HLJHQ� DDQ� GH� EH-
roepsactiviteiten van de aangeslotene: 

•�GH�ULVLFRpV�YHUERQGHQ�DDQ�GH�EHKDQGH-
ling van of het transport van springtuigen 
HQ�VSULQJVWRIIHQ��EğWHQGH�RI�RQWYODPEDUH�
producten; 

•�GH�ULVLFRpV�YHUERQGHQ�DDQ�HHQ�DFWLYLWHLW�RS�
HHQ�ERXZ��RI�DIEUDDNZHUI��Eğ�KHW�PRQWH-
UHQ�YDQ�ERXZJHUDDPWHQ��OLIWHQ�HQ�SHUVHQ��
of op een plaats waar aardolie gewonnen 
of opgespoord wordt; 

•�GH� ULVLFRpV�YHUERQGHQ�DDQ�DIGDOLQJHQ� LQ�
SXWWHQ��PğQHQ�HQ�JURHYHQ��HQ�DDQ�ZHUNHQ�
aan elektrische hoogspanningsinstal-
laties. 



31

Individuele pensioentoezeggingsverzekering

11. Hoe wordt de 
arbeidsongeschiktheid 
bepaald? Medische 
expertise

Op grond van de verstrekte inlichtingen 
RRUGHOHQ�Zğ�RYHU�GH�ZHUNHOğNKHLG��GH�GXXU�
HQ�GH�JUDDG�YDQ�GH�DUEHLGVRQJHVFKLNWKHLG��
HQ�GHOHQ�Zğ�GH�DDQJHVORWHQH�RQ]H�EHVOLV-
sing mee. 

Vooraleer we de ongeschiktheidsgraad van 
GH�DDQJHVORWHQH�EHSDOHQ��HYDOXHUHQ�ZH�GH�
JUDDG�YDQ�]ğQ�DUEHLGVRQJHVFKLNWKHLG��YHU-

YROJHQV�GH�JUDDG�YDQ�YHUPLQGHULQJ�YDQ�]ğQ�
OLFKDPHOğNH�LQWHJULWHLW��+HW�FULWHULXP�GDW�UHFKW�
geeft op de hoogste ongeschiktheidsgraad 
zal weerhouden worden voor de berekening 
van onze prestaties. 

Bovenstaande doet evenwel geen afbreuk 
DDQ� KHW� GRHO� YDQ� GH]H� YHU]HNHULQJ��PHW�
name de dekking van de arbeidsonge-

Aanvullende verzekering tegen het risico van arbeidsongeschiktheid

�����%ğ�VFKDGHJHYDO
(ON�RQJHYDO�RI�HONH�]LHNWH��GLH�HHQ�DUEHLGV-
ongeschiktheid heeft veroorzaakt of zou 
NXQQHQ�YHURRU]DNHQ��PRHW�RQV�]R�VSRHGLJ�
PRJHOğN�HQ�LQ�HON�JHYDO�ELQQHQ�GH�WHUPğQ�
YDQ����GDJHQ�VFKULIWHOğN�ZRUGHQ�JHPHOG��
:ğ�EHURHSHQ�RQV�HFKWHU�QLHW�RS�GH�QLHW�
QDOHYLQJ�YDQ�GLH�WHUPğQ�LQGLHQ�GH�DDQJLIWH�
]R� VSRHGLJ� DOV� UHGHOğNHUZğ]H�PRJHOğN� LV�
gebeurd.
%ğ� GLH� DDQJLIWH� GLHQW� HHQ� DWWHVW� YDQ� GH�
behandelende geneesheer of geneeshe-
ren van de aangeslotene of in geval van 
psychische stoornissen een attest van een 
SV\FKLDWHU��JHYRHJG�WH�ZRUGHQ�RS�HHQ�GRRU�
RQV�YHUVWUHNW�IRUPXOLHU�ZDDULQ�GH�RRU]DNHQ��
GH� DDUG�� GH� JUDDG� HQ� GH�ZDDUVFKğQOğNH�
duur van de arbeidsongeschiktheid om-
schreven worden. 
:ğ�EHKRXGHQ�RQV�HYHQZHO�KHW�UHFKW�YRRU�
DOOH�LQOLFKWLQJHQ�WH�YUDJHQ�ZHONH�Zğ�QRGLJ�
DFKWHQ��0HW� GLW� GRHO�PRJHQ�ZLM� RQGHU�
andere een medisch getuigschrift vragen 
door dezelfde geneesheer of geneesheren 
RSJHVWHOG�RPWUHQW�GH�JUDDG�HQ�GH�GXXUWğG�
van de arbeidsongeschiktheid.

De aangeslotene verbindt zich ertoe alle 
LQOLFKWLQJHQ�PHW� EHWUHNNLQJ� WRW� ]LMQ� JH-
]RQGKHLGVWRHVWDQG� DDQ� ]ğQ� EHKDQGHOGH�
JHQHHVKHUHQ� RI�� LQ� YRRUNRPHQGH� JHYDO��
DDQ�]ğQ�SV\FKLDWHU�GLH�KHP�EHKDQGHOW��WH�
vragen en deze mede te delen aan onze 
adviserende geneesheer.

De nodige maatregelen moeten getroffen 
worden opdat de door ons aangestelde 
JHQHHVKHUHQ�GH�DDQJHVORWHQH�LQ�%HOJLÈ�WH�
DOOHQ�WğGH�]RXGHQ�NXQQHQ�RQGHU]RHNHQ�

=ğ�PRHWHQ�LQ�VWDDW�ZRUGHQ�JHVWHOG�DOOH�GRRU�
RQV�QRRG]DNHOğNH�JHRRUGHHOGH�RSGUDFKWHQ�
WH�YHUYXOOHQ�ELQQHQ�HHQ�WHUPğQ�YDQ����GD-
gen te rekenen vanaf onze kennisgeving.

Indien de bovenvermelde verplichtingen 
QLHW�QDJHNRPHQ�ZHUGHQ��]ğQ�GH�SUHVWDWLHV�
slechts verschuldigd voor zover de geleden 
arbeidsongeschiktheid nog kan aange-
WRRQG�ZRUGHQ��:ğ�]XOOHQ�RQ]H�SUHVWDWLHV�
weigeren indien de verplichtingen met 
EHGULHJOğN�RS]HW�QLHW�ZHUGHQ�QDJHNRPHQ�

10.2 In de loop van de waarborg
(ONH�Zğ]LJLQJ� YDQ�GH�EHURHSV�� RI� VSRUW-
DFWLYLWHLWHQ�� KHW� VRFLDOH� VWDWXXW� HQ�RI� KHW�
EHURHSVLQNRPHQ� YDQ� GH� DDQJHVORWHQH��
]RDOV�RPVFKUHYHQ� LQ�GH�Eğ]RQGHUH�YRRU-

ZDDUGHQ�HQ�HONH�Zğ]LJLQJ�YDQ�]ğQ�JHZRQH�
YHUEOğISODDWV� QDDU� KHW� EXLWHQODQG�PRHWHQ�
VFKULIWHOLMN� ELM� GH�PDDWVFKDSSLM� ZRUGHQ�
JHPHOG�ELQQHQ�GH����GDJHQ�QDGDW�]H�]ğQ�
ingetreden.

Indien wordt vastgesteld dat de geboorte-
GDWXP�YDQ�GH�DDQJHVORWHQH��RSJHJHYHQ�Eğ�
GH�DDQVOXLWLQJ��QLHW�GH�UHÈOH�JHERRUWHGDWXP�
LV��ZRUGW�GH�YHU]HNHUGH�UHQWH�YHUPLQGHUG�

of vermeerderd in verhouding van de in het 
contract vastgelegde premie tot de premie 
RYHUHHQVWHPPHQG�PHW�GH�OHHIWğG�UHVXOWH-
UHQG�XLW�GH�UHÈOH�JHERRUWHGDWXP�
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Elke verergering of verbetering van de 
JUDDG�YDQ�DUEHLGVRQJHVFKLNWKHLG��DOVRRN�
KHW� HLQGH� YDQ�GH� DUEHLGVRQJHVFKLNWKHLG��
PRHW�DDQ�RQV�JHPHOG�ZRUGHQ��ELQQHQ�HHQ�
WHUPğQ�YDQ����GDJHQ�

:RUGW� GLW� QLHW� JHGDDQ�� GDQ�PRHWHQ� DOOH�
door ons ten onrechte uitbetaalde sommen 
worden teruggestort.

$OOH�EHSDOLQJHQ�YDQ�DUWLNHO����]ğQ�RS�GH]H�
gevallen van toepassing.

12. Wat gebeurt 
er in geval van 
wijziging van de 
graad van arbeids-
ongeschiktheid?

:ğ�EHKRXGHQ�RQV�KHW� UHFKW�YRRU�RP�GH�
contractuele en/of tarifaire voorwaarden 
van deze waarborg aan te passen over-

eenkomstig de modaliteiten voorzien in de 
Wet op de Landverzekeringsovereenkomst. 

13. Wijziging van 
de verzekerings- 
en van de 
premievoorwaarden

Aanvullende verzekering tegen het risico van arbeidsongeschiktheid

schiktheid waardoor de aangeslotene wordt 
JHWURIIHQ��'H�YHUZğ]LQJ�QDDU�GH�YHUPLQGH-
ULQJ�YDQ�]ğQ�OLFKDPHOğNH�JHVFKLNWKHLG�GLHQW�
enkel om het bedrag van de toe te kennen 
uitkering te bepalen. Hierdoor wordt even-
wel geen afbreuk gedaan aan het feit dat 
de toegekende vergoeding dient of geacht 
wordt te dienen tot herstel van de arbeids-
ongeschiktheid.

De bepaling van de arbeidsongeschiktheids-
graad in het kader van deze verzekering is 
EğJHYROJ�RQDIKDQNHOğN�YDQ�LHGHUH�EHVOLVVLQJ�
afkomstig van de mutualiteit van de aange-
slotene of van ieder ander organisme. 

In geval van opeenvolgende periodes van ar-
EHLGVRQJHVFKLNWKHLG�WğGHQV�GH�GXXU�YDQ�KHW�
contract wordt de arbeidsongeschiktheids-
graad bepaald door rekening te houden 
met de verschillende arbeidsongeschikt-
heidsoorzaken en met de vermindering van 
de arbeidsgeschiktheid die bestaat op het 
ogenblik dat de nieuwe arbeidsongeschikt-
heid intreedt.

Onze beslissing wordt beschouwd als aan-
YDDUG�WHQ]ğ�GH�DDQJHVORWHQH�RQV�ELQQHQ�GH�
���GDJHQ�QD�GH�NHQQLVJHYLQJ�PHOGW�GDW�Kğ�
niet akkoord gaat.

Elke betwisting dienaangaande of in ver-
EDQG�PHW� HHQ� DQGHU�PHGLVFK�SUREOHHP��
wordt voorgelegd aan twee geneesheren-
GHVNXQGLJHQ��ZDDUYDQ� GH� HQH� GRRU� GH�
aangeslotene en de andere door ons wordt 
EHQRHPG�HQ�EHKRRUOğN�JHPDQGDWHHUG�

Indien de deskundigen niet tot een over-
HHQNRPVW�NRPHQ��GDQ�NLH]HQ�]H�HHQ�GHUGH�
deskundige. De drie deskundigen beslissen 
GDQ�VDPHQ��PDDU�Eğ�RQWVWHQWHQLV�YDQ�HHQ�
meerderheid is het oordeel van de derde 
deskundige doorslaggevend.

,QGLHQ�ÆÆQ�YDQ�GH�SDUWğHQ�JHHQ�GHVNXQGLJH�
DDQVWHOW��RI�LQGLHQ�GH�EHLGH�GHVNXQGLJHQ�KHW�
QLHW�HHQV�]ğQ�RYHU�GH�NHX]H�YDQ�GH�GHUGH�
deskundige dan wordt deze aangesteld 
GRRU�GH�9RRU]LWWHU�YDQ�GH�5HFKWEDQN�YDQ�
Eerste Aanleg van de woonplaats van de 
YHU]HNHULQJQHPHU��RS�YHU]RHN�YDQ�GH�PHHVW�
JHUHGH�SDUWğ�

(ONH�SDUWğ�EHWDDOW�GH�NRVWHQ�HQ�KRQRUDULD�YDQ�
haar deskundige. De kosten en honoraria 
YDQ�GH�GHUGH�GHVNXQGLJH�ZRUGHQ�YHUGHHOG��
LHGHU�GH�KHOIW��'H�GHVNXQGLJHQ�]ğQ�YDQ�HONH�
formaliteit ontslagen. Hun beslissing is bin-
GHQG�HQ�RQKHUURHSHOğN�
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15.1. Recht op individuele voorzetting
(ONH� DDQJHVORWHQH� GLH� Eğ� HHQ� EHURHSV-
gebonden arbeidsongeschiktheidsver-
zekering is aangesloten heeft het recht 
om deze verzekering individueel geheel 
RI�JHGHHOWHOğN�YRRUW�WH�]HWWHQ�ZDQQHHU�Kğ�
KHW�YRRUGHHO�YDQ�GH]H�YHU]HNHULQJ�YHUOLHVW��
]RQGHU�HHQ�EğNRPHQG�PHGLVFK�RQGHU]RHN�
te moeten ondergaan noch een nieuwe 

PHGLVFKH� YUDJHQOğVW� WH�PRHWHQ� LQYXOOHQ��
Dit recht geldt niet indien de aangeslotene 
het voordeel van de beroepsgebonden 
arbeidsongeschiktheidsverzekering verliest 
omwille van de bedoelde redenen in de 
DUWLNHOHQ��������������HQ����YDQ�GH�:HW�RS�
GH�/DQGYHU]HNHULQJVRYHUHHQNRPVW�HQ�� LQ�
KHW�DOJHPHHQ��LQ�JHYDO�YDQ�EHGURJ��

16. Prefinanciering 
van de individuele 
voortzetting van een 
beroepsgebonden 
verzekeringscontract

15.2. Gestelde voorwaarde
Om dit recht te kunnen uitoefenen moet 
GH�DDQJHVORWHQH�JHGXUHQGH�GH�WZHH�MDUHQ�
die aan het verlies van de voortgezette be-
roepsgebonden  arbeidsongeschiktheids-
YHU]HNHULQJ� YRRUDI� JDDQ�� RQRQGHUEURNHQ�

15.3. Informatieverplichting van de ver-
zekeringnemer 
De verzekeringnemer brengt de aange-
slotene ten laatste 30 dagen na het verlies 
van het voordeel van de beroepsgebonden 
arbeidsongeschiktheidsverzekering schrif-
WHOğN�RI�HOHNWURQLVFK�RS�GH�KRRJWH�YDQ�KHW�

Door de ondertekening van dit contract ver-
bindt de verzekeringnemer zich ertoe om 
de  aangeslotene in te lichten over het feit 
GDW�Kğ�GH�PRJHOğNKHLG�KHHIW�RP�LQGLYLGXHHO�

DDQJHVORWHQ�JHZHHVW�]ğQ�Eğ�HHQ�RI�PHHU�
opeenvolgende ziekteverzekeringsover-
HHQNRPVWHQ� GLH� Eğ� HHQ� YHU]HNHULQJVRQ-
derneming waren aangegaan.

SUHFLH]H�WğGVWLS�YDQ�GLW�YHUOLHV��YDQ�GH�PR-
JHOğNKHLG�RP�GH�RYHUHHQNRPVW�LQGLYLGXHHO�
YRRUW�WH�]HWWHQ��YDQ�RQ]H�FRQWDFWJHJHYHQV�
HYHQDOV� � YDQ� GH� WHUPLMQ�ZDDUELQQHQ� KLM�
het recht op individuele voortzetting kan 
uitoefenen. 

HHQ�EğNRPHQGH�SUHPLH�WH�EHWDOHQ��2QPLG-
GHOOğN�QD�KHW�DIVOXLWHQ�YDQ�GH]H�ZDDUERUJ�LV�
de verzekeringnemer gehouden deze infor-
matie over te maken aan de aangeslotene. 

Deze aanvullende verzekering eindigt op 
GH�GDWXP�YHUPHOG� LQ�GH�Eğ]RQGHUH�YRRU-
ZDDUGHQ��PDDU�XLWHUOğN�RS�GH�HLQGYHUYDOGDJ�
YDQ�GH�KRRIGYHU]HNHULQJ��]RQGHU�KHW�YHU-
]HNHULQJVMDDU� WH� RYHUVFKUğGHQ�ZDDULQ� GH�
DDQJHVORWHQH����MDDU�ZRUGW�

=ğ�ZRUGW�YDQ�UHFKWVZHJH�YHUEURNHQ�LQ�JHYDO�
YDQ�VWRS]HWWLQJ�YDQ�GH�SUHPLHEHWDOLQJ��DI-

NRRS��YHUEUHNLQJ��YHUQLHWLJLQJ�RI�YHUHIIHQLQJ�
van de hoofdverzekering. 

De verbreking van deze aanvullende ver-
]HNHULQJ��GRHW�JHHQ�DIEUHXN�DDQ�GH�UHHGV�
lopende prestaties.

De stopzetting van deze aanvullende ver-
]HNHULQJ�Zğ]LJW�GH�DINRRSZDDUGH�YDQ�GH�
hoofdverzekering niet.

14. Wanneer eindigt 
deze verzekering?

15. Individuele 
voortzetting van een 
beroepsgebonden 
verzekeringscontract

Aanvullende verzekering tegen het risico van arbeidsongeschiktheid


