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1. Inleiding
Save Plan is een levensverzekering waarbij u uw premies geheel of gedeeltelijk kunt beleggen in een tak21-verzekeringsrekening met een gegarandeerde interestvoet. U kunt eveneens uw premies geheel of gedeeltelijk aanwenden in tak23
om eenheden van een of meer beleggingsfondsen aan te schaffen. Indien u uw premiebetaling spreidt over een tak21verzekeringsrekening en de beleggingsfondsen, bestaat uw polis uit 2 polisgedeelten, enerzijds het tak21-polisgedeelte en
anderzijds het tak23-polisgedeelte.
#JKIFUBGTMVJUFOWBOFFOQPMJT4BWF1MBOLVOUVFSWPPSPQUFSFOPNPQFFOkTDBMFXJK[FUFTQBSFOWJBEFSFHJNFTWBOIFU
QFOTJPFOTQBSFOPGIFUMBOHFUFSNJKOTQBSFO kTDBMFQPMJT PGPNEFQSFNJFTkTDBBMOJFUJONJOEFSJOHUFCSFOHFO OJFUkTDBMF
QPMJT %F[FLFV[FIFFGUFFOXFFSTMBHPQVXQPMJT [PBMTVWFSEFSLVOUMF[FOJOEF[F"MHFNFOF7PPSXBBSEFO
%BBSFOCPWFOIFCUVWJBEJWFSTFGPSNVMFTEFNPHFMJKLIFJEPNVCJKLPNFOEUFWFS[FLFSFOUFHFOEFSJTJDPT0WFSMJKEFOFOPG
"SCFJETPOHFTDIJLUIFJE
%F WFS[FLFSJOHTUFDIOJTDIF BTQFDUFO WBO EF[F WFS[FLFSJOH [JKO PQHFOPNFO JO EF POEFSIBWJHF "MHFNFOF 7PPSXBBSEFO
%FXBBSCPSHFOEJFVIFCUHFLP[FO XPSEFOWBTUHFMFHEJOEF#JK[POEFSF7PPSXBBSEFO%FCFIFFSBTQFDUFOWBOEFCFMFHgingsfondsen worden toegelicht in het Beheerreglement dat wij ter beschikking houden op onze zetel en dat u eveneens
kunt terugvinden op onze website www.baloise.be.
5FO[JKBOEFSTWFSNFME LVOOFOBMMFJOEF[F"MHFNFOF7PPSXBBSEFOWFSNFMEFCFESBHFOKBBSMJKLTPQKBOVBSJXPSEFOBBO
gepast aan het indexcijfer van de consumptieprijzen met als basis het indexcijfer van december 2012.

%FkOJUJFTFOCFHSJQQFO
*OEF[F"MHFNFOF7PPSXBBSEFOWFSTUBBOXJKPOEFS
%FWFS[FLFSJOHOFNFSEJFHFOFEJFEFQPMJTPOEFSTDISJKGU JOEF[FQPMJTWPPSXBBSEFOPPLAVHFOPFNE
%FWFS[FLFSEFEFOBUVVSMJKLFQFSTPPOPQXJFOTIPPGEEFWFS[FLFSJOHXPSEUBGHFTMPUFO
%FCFHVOTUJHEFEFQFSTPPOEJFSFDIUIFFGUPQEFWFS[FLFSEFQSFTUBUJFT&SLBONFFSEBOFFOCFHVOTUJHEFXPSEFOBBOHFEVJE
%FNBBUTDIBQQJK XJK POT#BMPJTF#FMHJVNOW $JUZ-JOL 1PTUIPGCSVH "OUXFSQFO #FMHJ£NFUPOEFSOFNJOHTOVNNFS
313"OUXFSQFO PPL#BMPJTF*OTVSBODFHFOPFNE
/FUUPQSFNJFEFCFUBBMEFQSFNJF OBBGUSFLWBOEFQSFNJFTWPPSEFFWFOUVFMF"BOWVMMFOEFWFS[FLFSJOHFO EFQSFNJFUBLT
en de instapkost.
7FS[FLFSJOHTSFLFOJOH PG UBLWFS[FLFSJOHTSFLFOJOH JT EF 5BLSFLFOJOH PG EF 5BLSFLFOJOH   [JF WFSEFS POEFS
8BBSCPSHFO 

8BBSCPSHFO
0QCPVXSFTFSWFUBLQPMJTHFEFFMUF
%FOFUUPQSFNJFCFTUFNEWPPSUBLXPSEUHFLBQJUBMJTFFSEUFHFOEFUFDIOJTDIFJOUFSFTUWPFUEJFWBOUPFQBTTJOHJTPQIFU
PHFOCMJLWBOPOUWBOHTUFSWBOPQPO[FCBOLSFLFOJOH6IFCUEBBSCJKEFLFV[FPNVXQSFNJFUFJOWFTUFSFOJOEF
r 5BLSFLFOJOHEFOFUUPQSFNJFTXPSEFOHFLBQJUBMJTFFSEUFHFOFFOUFDIOJTDIFJOUFSFTUWPFUEJFWFSTDIJMMFOEJTWBO
r 5BLSFLFOJOHEFOFUUPQSFNJFTXPSEFOHFLBQJUBMJTFFSEUFHFOFFOUFDIOJTDIFJOUFSFTUWPFUWBO
%FUFDIOJTDIFJOUFSFTUWPFUWPPSEFSFTFSWFWPSNJOHWBOFFOQSFNJFCMJKGUWBOLSBDIUHFEVSFOEFEFQFSJPEFXBBSJOEFQSFNJF
onafgebroken belegd blijft in dezelfde tak21-verzekeringsrekening.

U kunt de nettopremie bestemd voor tak23 aanwenden om eenheden aan te kopen van een of meerdere fondsen die u kiest
VJUEFGPOETFOEJFXJKUFSCFTDIJLLJOHTUFMMFO%FJOWFOUBSJTXBBSEFWBOEJFFFOIFEFOXPSEUCFQBBMEPQEFWBMPSJTBUJFEBH
%F[FBBOLPPQHFCFVSUPQEFFFSTUWPMHFOEFWBMPSJTBUJFEBHEJFWBMUOBEFFFSTUFXFSLEBHEJFWPMHUPQEFEBUVNWBOQSFNJFontvangst op onze rekening.
%FUPUBMFXBBSEFWBOIFUUBLQPMJTHFEFFMUFPQFFOCFQBBMEFEBUVNXPSEUCFLPNFOEPPS WPPSJFEFSGPOETEBUJOVXQPMJT
werd opgenomen, de inventariswaarde per eenheid van die datum te vermenigvuldigen met het aantal in uw polis aanwezige
FFOIFEFOWBOEBUGPOET%FTPNWBOBMEF[FXBBSEFOHFFGUVEFUPUBMFJOWFOUBSJTXBBSEFWBOEFJOVXQPMJTPQHFOPNFO
beleggingsfondsen.
%F[FUPUBMFJOWFOUBSJTXBBSEFJTUFWFOTEF XJTLVOEJHF SFTFSWFWBOIFUUBLQPMJTHFEFFMUF
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4BWF1MBO
"MHFNFOF7PPSXBBSEFO

%FCFQBMJOHWBOEFJOWFOUBSJTXBBSEFWBOEFGPOETFOHFCFVSUXFLFMJKLTPQEFWBMPSJTBUJFEBH*OEJFOWPPSFFOGPOETWBOEJU
principe wordt afgeweken, vermelden wij de juiste regelmaat waarmee de waarde van een eenheid wordt berekend in het
Beheerreglement.
%FJOWFOUBSJTXBBSEFOWBOEFFFOIFEFOLVOOFOXPSEFOHFSBBEQMFFHEPQXXXCBMPJTFCF%FCFSFLFOJOHTXJK[FFSWBOXPSEU
toegelicht in het Beheerreglement.
Het spreekt vanzelf dat wij ernaar streven om, conform het beleggingsbeleid omschreven in het Beheerreglement, een zo
hoog mogelijk rendement te bereiken. Wij bieden u echter geen minimumrendement en geen garantie op behoud of aangroei van de geïnvesteerde premie. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de prestaties van de in uw polis opgenomen fondsen.
Het risico van de belegging wordt door u gedragen.
8BBSCPSH0WFSMJKEFO
%FWFS[FLFSEFQSFTUBUJFTCJKPWFSMJKEFO[JKOHFMJKLBBOEFPQHFCPVXEFSFTFSWFTCFSFLFOEPQIFUPHFOCMJLWBOPWFSMJKEFO 
NFUJOCFHSJQWBOEFWFSXPSWFOXJOTUEFFMOBNFWPPSXBUIFUUBLQPMJTHFEFFMUFCFUSFGU7PPSEFCFSFLFOJOHTXJK[FWBOEF
prestaties bij overlijden verwijzen wij naar het punt Uitkering bij overlijden.
*OEJFOJOEF#JK[POEFSF7PPSXBBSEFOFFO#JKLPNFOEF0WFSMJKEFOTWFS[FLFSJOHJTWPPS[JFO LBOIFUCFESBHWBOEF[FXBBSCPSH
0WFSMJKEFOFWFOUVFFMPQHFUSPLLFOXPSEFO%FNPHFMJKLFEFLLJOHFOEJFJOEF#JKLPNFOEF0WFSMJKEFOTEFLLJOHLVOOFOHFLP[FO
XPSEFO WJOEUVUFSVHPQXXXCBMPJTFCFJOEF'JOBODJ£MFJOGPkDIF4BWF1MBO
"BOWVMMFOEFWFS[FLFSJOHFO
/BBTUEFIJFSWPPSWFSNFMEFXBBSCPSHFOLVOUVWPMHFOEF"BOWVMMFOEFWFS[FLFSJOHFOPOEFSTDISJKWFO
r "BOWVMMFOEFWFS[FLFSJOH0OHFWBMMFO
r "BOWVMMFOEFWFS[FLFSJOH7FSLFFSTPOHFWBMMFO
r "BOWVMMFOEFWFS[FLFSJOH1SFNJFUFSVHCFUBMJOH
r "BOWVMMFOEFWFS[FLFSJOH"SCFJETPOHFTDIJLUIFJETSFOUF1MVT"SCFJETPOHFTDIJLUIFJETSFOUF
%F"BOWVMMFOEFWFS[FLFSJOH"SCFJETPOHFTDIJLUIFJETSFOUF1MVT"SCFJETPOHFTDIJLUIFJETSFOUFXPSEUTUFFETHFLPQQFMEBBO
EF"BOWVMMFOEFWFS[FLFSJOH1SFNJFUFSVHCFUBMJOH
*OEJFOVFFOPGNFFSWBOEF[F"BOWVMMFOEFWFS[FLFSJOHFOPOEFSTDISJKGU XPSEFOEF"MHFNFOF7PPSXBBSEFOFSWBOCJKHFWPFHE
PNNFFEFFMVJUUFNBLFOWBOVXQPMJT%FPOEFSIBWJHF"MHFNFOF7PPSXBBSEFOCMJKWFOEBOWBOUPFQBTTJOHUFO[JKFSWBO
XPSEUBGHFXFLFOJOEF"MHFNFOF7PPSXBBSEFOWBOEF[F"BOWVMMFOEFWFS[FLFSJOHFO%FXBBSCPSHFOWBOEF"BOWVMMFOEF
WFS[FLFSJOHFOXPSEFOCJKPOEFSTDISJKWJOHJOVX#JK[POEFSF7PPSXBBSEFOWFSNFME
8JOTUEFFMOBNF
%FSFTFSWFEJFPQHFCPVXEXPSEUJOUBLWFS[FLFSJOHTSFLFOJOHFOLBOKBBSMJKLTJOPO[FXJOTUEFMFOPWFSFFOLPNTUJHIFUXJOTUEFMJOHTQMBOEBUPQEBUPHFOCMJLHFMEJHJTWPPSJFEFSFTQFDJkFLFWFS[FLFSJOHTSFLFOJOHFOWPPSHFMFHEXFSEBBOEFCFWPFHEF
DPOUSPMFSFOEF PWFSIFJETJOTUBOUJF *O EF #JK[POEFSF 7PPSXBBSEFO WBO VX QPMJT WJOEU V EF IVJEJHF WPPSXBBSEFO XBBSBBO
WPMEBBONPFU[JKOPNJOBBONFSLJOHUFLPNFOWPPSXJOTUEFFMOBNF%F[FWPPSXBBSEFOLVOOFOKBBSMJKLTHFXJK[JHEXPSEFO
Het bedrag van de toegekende winstdeelname wordt geïnvesteerd volgens de keuze die u hebt gemaakt bij de aanvang van
VXQPMJT%FLFV[FNPHFMJKLIFEFOWJOEUVUFSVHJOEF'JOBODJ£MFJOGPkDIF4BWF1MBO
%FSFTFSWFEJFPQHFCPVXEXPSEUJOIFUUBLQPMJTHFEFFMUFLPNUOJFUJOBBONFSLJOHWPPSXJOTUEFFMOBNF
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"BOWBOH EVVSFOUFSSJUPSJBMJUFJUWBOEFQPMJT
%FQPMJTHBBUJOPQEFJOEF#JK[POEFSF7PPSXBBSEFOWFSNFMEFBBOWBOHTEBUVN
%FXBBSCPSHFOHBBOJOPQEF[FBBOWBOHTEBUVNNBBSUFOWSPFHTUFWBOBGEFEBUVNXBBSPQXJKVXFFSTUFQSFNJFTUPSUJOHPQ
PO[FCBOLSFLFOJOHIFCCFOPOUWBOHFO%F[FCFQBMJOHQSJNFFSUPQEF#JK[POEFSF7PPSXBBSEFO
%FEVVSWBOVXQPMJTXPSEUWFSNFMEJOEF#JK[POEFSF7PPSXBBSEFOFOIPVEUSFLFOJOHNFUEFWFSFJTUFOEJFEFkTDBMFXFU
HFWJOHPQMFHUWPPSkTDBMFQPMJTTFO QFOTJPFOTQBSFOFOMBOHFUFSNJKOTQBSFO 
%FEVVSLBOUJKEFOTEFMPPQUJKEWBOFFOQPMJTXPSEFOWFSMFOHE7PPSFFOkTDBMFQPMJTNPFUIJFSCJKXFMSFLFOJOHXPSEFO
HFIPVEFONFUEFWFSQMJDIUJOHFOVJUEFkTDBMFXFUHFWJOH
%FQPMJTFJOEJHUPQEFJOEF#JK[POEFSF7PPSXBBSEFOWPPS[JFOFFJOEEBUVN CJKWPMMFEJHFBGLPPQPGCJKPWFSMJKEFOWBOEF
verzekerde.
%FXBBSCPSHFOHFMEFOPWFSBMUFSXFSFME
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0Q[FHHJOHTSFDIU
U kunt uw polis opzeggen binnen 30 dagen na de inwerkingtreding van de waarborgen. Indien u de polis hebt onderschreven
om een krediet te dekken of om het opnieuw samen te stellen, kunt u de polis opzeggen binnen 30 dagen nadat u verneemt
EBUIFUHFWSBBHEFLSFEJFUOJFUXPSEUUPFHFLFOE%FPQ[FHHJOHHFCFVSUWJBFFOBBOHFUFLFOEFCSJFGXBBSWBOEFQPTUEBUVN
geldt als opzeggingsdatum.
7PPSIFUQPMJTHFEFFMUFPQHFCPVXEJOEFUBLWFS[FLFSJOHTSFLFOJOHFOTUPSUFOXJKVEBOEFCFUBBMEFQSFNJFNFUCFUSFLking tot dat gedeelte terug, verminderd met de bedragen die eventueel verbruikt werden om het overlijdensrisico te dekken.
7PPSIFUQPMJTHFEFFMUFPQHFCPVXEJOFFOIFEFOWBOCFMFHHJOHTGPOETFOTUPSUFOXJKEBOEFXBBSEFWBOEFUPFHFLFOEFFFOIFEFO
terug, verhoogd met de instapkosten en verminderd met de bedragen die eventueel verbruikt werden om het overlijdensrisico
UFEFLLFO%FXBBSEFWBOEFUPFHFLFOEFFFOIFEFOXPSEUCFSFLFOEPQEFFFSTUFWBMPSJTBUJFEBHEJFWPMHUOBQMBBUTJOHWBO
IFUPSEFSUPUWFSLPPQ%JUPSEFSXPSEUHFQMBBUTUPQEFFFSTUFXFSLEBHEJFWPMHUPQEFEBUVNWBOPOUWBOHTUWBOEFPQ[FHHJOH
*OEJFOFFO#JKLPNFOEF0WFSMJKEFOTWFS[FLFSJOHFOPGFFOPGNFFS"BOWVMMFOEFWFS[FLFSJOHFOXFSEFOBGHFTMPUFO MFJEUEF
opzegging van de polis ook tot de opzegging van deze verzekeringen.

1SFNJFCFUBMJOH
%FCFUBMJOHWBOFFOQSFNJFPGWBOFFOQSFNJFHFEFFMUFJTOJFUWFSQMJDIU8JKCFIPVEFOPOTXFMIFUSFDIUWPPSPNFFONJOJNVNQSFNJFWPPSPQUFTUFMMFOQFSQPMJTFOQFSQPMJTHFEFFMUFEBUVJUWFS[FLFSJOHTSFLFOJOHFOFOPGCFMFHHJOHTGPOETFOLBO
CFTUBBO%F[FNJOJNVNCFESBHFOLVOUVUFSVHWJOEFOJOEF'JOBODJ£MFJOGPkDIF4BWF1MBOEJFVLVOUSBBEQMFHFOPQPO[F
website www.baloise.be.
%FOFUUPQSFNJFTEJFVTUPSU XPSEFOHFOWFTUFFSE6IFCUEBBSCJKEFLFV[FPNEJFJOWFTUFSJOHWPMMFEJHPOEFSUFCSFOHFOJO
een of meer verzekeringsrekeningen of in een of meer beleggingsfondsen. U hebt echter ook de mogelijkheid om, rekening
houdend met de gestelde minima, uw premie te spreiden over de verzekeringsrekeningen en de beleggingsfondsen. BinOFOEFWPPS[JFOFNPHFMJKLIFEFOLVOUVFWFOFFOTFFO#JKLPNFOEF0WFSMJKEFOTWFS[FLFSJOHFOFFOPGNFFSEFSF"BOWVMMFOEF
verzekeringen afsluiten.
%FLFV[FEJFVCJKEFFFSTUFQSFNJFTUPSUJOHNBBLU OPFNFOXJKVXCFMFHHJOHTTUSBUFHJF6XWPMHFOEFQSFNJFCFUBMJOHFO[VMMFO
volgens dezelfde strategie belegd worden. Bij iedere premiebetaling hebt u wel de mogelijkheid om op een andere manier
te beleggen door de gekozen beleggingsstrategie voorafgaandelijk en schriftelijk te wijzigen.
*OEJFOFFO#JKLPNFOEF0WFSMJKEFOTWFS[FLFSJOHXPSEUBGHFTMPUFO XPSEFOEFQSFNJFTIJFSWBOQFSJPEJFLNBBOEFMJKLTBDIUFSBG
berekend. Ze worden evenredig aangerekend op de reserves van iedere in de polis aanwezige verzekeringsrekeningFOPGJFEFS
aanwezig fonds. Bij de tak21-verzekeringsrekeningen gebeurt deze aanrekening door jaarlijkse afhouding van de opgebouwde
SFTFSWFTCJKEFCFMFHHJOHTGPOETFOXPSEFO[FKBBSMJKLTBBOHFSFLFOEEPPSWFSLPPQWBOFFOIFEFO
*OEJFOEFCFTDIJLCBSFSFTFSWFWBOVXQPMJTOJFUWPMTUBBUPNEFQSFNJFTWBOEF#JKLPNFOEF0WFSMJKEFOTWFS[FLFSJOHBBOUF
SFLFOFO [FHHFOXJKEFQPMJTPQEPPSNJEEFMWBOFFOBBOHFUFLFOEFCSJFG%FPQ[FHHJOHHBBUJOEBHFOOBEFWFS[FOEJOH
ervan.
*OEJFO "BOWVMMFOEF WFS[FLFSJOHFO XPSEFO BGHFTMPUFO  XPSEFO EF QSFNJFT IJFSWBO CPWFOPQ EF QSFNJFT WPPS EF BOEFSF
waarborgen aangerekend. Indien er onvoldoende premie betaald wordt om deze dekkingen in stand te houden, zeggen wij
EF[FWFS[FLFSJOHFOPQEPPSNJEEFMWBOFFOBBOHFUFLFOEFCSJFG%F[FPQ[FHHJOHHBBUJOEBHFOOBEFWFS[FOEJOHFSWBO

%FCFHVOTUJHEFJTEFQFSTPPOEJFEFWFS[FLFSEFXBBSCPSHFO[BMPOUWBOHFOCJKMFWFOPGCJKPWFSMJKEFOWBOEFWFS[FLFSEF
U hebt binnen de wettelijke grenzen het recht om een of meer begunstigden aan te wijzen.
Zolang de aangewezen begunstigde de begunstiging niet heeft aanvaard, kunt u de begunstiging herroepen totdat de verzeLFSEFQSFTUBUJFPQFJTCBBSJTHFXPSEFO%FCFHVOTUJHEFLBOEFCFHVOTUJHJOHUFBMMFOUJKEFBBOWBBSEFO
*OEJFOEFCFHVOTUJHEFEFCFHVOTUJHJOHBBOWBBSEIFFGU EBOJT[JKOUPFTUFNNJOHPOPOUCFFSMJKLCJKFFO
r XJK[JHJOHWBOEFCFHVOTUJHJOH
r HFIFMFPGHFEFFMUFMJKLFBGLPPQWBOEFQPMJT
r PQOBNFWBOFFOWPPSTDIPUPQEFQPMJT
r JOQBOEHFWJOHWBOEFSFDIUFOVJUEFQPMJT
r overdracht van rechten die voortvloeien uit de polis.
0QIFUPHFOCMJLEBUXJKNPFUFOVJULFSFO [VMMFOXJKPOTVJUFSTUFCFTUEPFOPNDPOUBDUPQUFOFNFONFUEFCFHVOTUJHEFO
%FFWFOUVFMFLPTUFOEJFHFNBBLUXPSEFOCJKIFUPQTQPSFOWBOFFOCFHVOTUJHEF[VMMFOBGHFIPVEFOXPSEFOWBOIFUCFESBH
van de uitkering. Hierover vindt u meer informatie onder Slapende verzekeringen hierna.
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"MHFNFOF7PPSXBBSEFO

8JK[JHJOHWBOVXQPMJT
U kunt op ieder ogenblik schriftelijk vragen om uw waarborgen aan te passen.
&FO WFSMFOHJOH PG WFSIPHJOH WBO EF #JKLPNFOEF 0WFSMJKEFOTWFS[FLFSJOH PG WBO EF "BOWVMMFOEF WFS[FLFSJOHFO XPSEU EBO
onderworpen aan de geldende acceptatievoorwaarden op het ogenblik van de aanpassing, onder meer voor wat de aanvaarEJOHWBOEFSJTJDPTCFUSFGU%FQSFNJFTWPPSEF[FBBOHFQBTUFXBBSCPSHFOXPSEFOCFSFLFOEPQCBTJTWBOEFMFFGUJKEWBOEF
verzekerde op het ogenblik van de aanpassing en aan de dan geldende tarieven.
*O HFWBM WBO FFO HFEFFMUFMJKLF BGLPPQ XPSEU EF #JKLPNFOEF 0WFSMJKEFOTWFS[FLFSJOH WFSNJOEFSE NFU IFU CFESBH WBO EF
HFEFFMUFMJKLFBGLPPQXBBSEF0QWFS[PFLWBOEFWFS[FLFSJOHOFNFSFONJUTFFOHVOTUJHFBlPPQWBOFFOOJFVXFNFEJTDIF
BDDFQUBUJF LBOEF#JKLPNFOEF0WFSMJKEFOTWFS[FLFSJOHJOUFHSBBMXPSEFOCFIPVEFO
6LVOUTUFFETEF#JKLPNFOEF0WFSMJKEFOTWFS[FLFSJOHFOPGEF"BOWVMMFOEFWFS[FLFSJOHFOCF£JOEJHFO SFLFOJOHIPVEFOE
NFUEFLFONFSLFOWBOEF"BOWVMMFOEFWFS[FLFSJOHFO [PBMTCFTDISFWFOJOEF"MHFNFOF7PPSXBBSEFOEJFFSCFUSFLLJOHPQ
IFCCFO%FOPHUFWFSSFLFOFOQSFNJFTWPPSEF#JKLPNFOEF0WFSMJKEFOTWFS[FLFSJOHFOWBOEF"BOWVMMFOEFWFS[FLFSJOHFO
XPSEFOPQIFUPHFOCMJLWBOCF£JOEJHJOHBBOHFSFLFOEWPMHFOTIFUWBTUHFMFHEFTQSFJEJOHTQSJODJQF
Iedere wijziging wordt vastgelegd in een bijvoegsel.

7PPSTDIPU
*OEJFOVFSWPPSHFLP[FOIFCUPNVXQPMJTBGUFTMVJUFOPOEFSIFUkTDBMFSFHJNFWBOIFUMBOHFUFSNJKOTQBSFO LVOUVFFO
voorschot opnemen voor zover uw waarborgen het toelaten.
%F UPFLFOOJOHTWPPSXBBSEFO XPSEFO WBTUHFMFHE JO FFO WPPSTDIPUBLUF *OEJFO EF CFHVOTUJHEF EF CFHVOTUJHJOH BBOWBBSE
IFFGU NPFUFOXJKPPL[JKOTDISJGUFMJKLFUPFTUFNNJOHJOPOTCF[JUIFCCFOCJKEFBBOWSBBHWBOIFUWPPSTDIPU&FOWPPSTDIPU
kan niet opgenomen worden op het tak23-polisgedeelte.
&FOPQHFOPNFOWPPSTDIPUNPFUNJOJNBBM&63CFESBHFO&SXPSEUFFOEPTTJFSLPTUWBO&63QFSWPPSTDIPUBLUF
BBOHFSFLFOE%F[FLPTUXPSEUJOHFIPVEFOPQIFUHFWSBBHEFWPPSTDIPUCFESBH
Bij een latere afkoop of uitkering wordt het bedrag verminderd met de nog niet terugbetaalde gedeelten van het voorschotbedrag zoals bepaald in de voorschotakte.
7BOBGIFUPHFOCMJLEBUEFSFTFSWF SFLFOJOHIPVEFOENFUEFFWFOUVFMFXFUUFMJKLFJOIPVEJOHFO FOWFSNJOEFSENFUIFUWPPSTDIPUCFESBH[PBMTCFQBBMEJOEFWPPSTDIPUBLUF OJFUNFFSWPMTUBBUPNEFEFLLJOHWBOEF#JKLPNFOEF0WFSMJKEFOTWFS[FLFSJOH
UFXBBSCPSHFO [BMEF[FEFLLJOHHFTDISBQUXPSEFO%FPQ[FHWBOEF[FEFLLJOHHBBUJOEBHFOOBEFEBHWBOEFWFS[FOEJOH
door de maatschappij van een aangetekende brief aan de verzekeringnemer waarin de gevolgen van het ontoereikend zijn
van de reserve vermeld worden.

*OQBOEHFWJOH
6LVOUWPPS[PWFSVXXBBSCPSHFOIFUUPFMBUFOVXQPMJTJOQBOEHFWFO%FJOQBOEHFWJOHXPSEUWBTUHFMFHEJOFFOBG[POEFSMJKL
bijvoegsel bij uw polis. Indien de begunstigde de begunstiging aanvaard heeft, moeten wij ook zijn schriftelijke toestemming
in ons bezit hebben bij de aanvraag van de inpandgeving.
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6JULFSJOHCJKMFWFO
0QEFFJOEWFSWBMEBHLFSFOXJKEFXBBSEFWBOEFQPMJTVJUBBOEFJOEF#JK[POEFSF7PPSXBBSEFOBBOHFEVJEFCFHVOTUJHEF
bij leven.
7PPSIFUHFEFFMUFWBOEFQPMJTEBUPQHFCPVXEXPSEUJOUBLWFS[FLFSJOHTSFLFOJOHFOJTEF[FXBBSEFHFMJKLBBOIFUCFSFJLUF
eindkapitaal, verhoogd met de verworven winstdeelname.
7PPSIFUHFEFFMUFWBOEFQPMJTEBUPQHFCPVXEXPSEUJOCFMFHHJOHTGPOETFOXPSEUEF[FXBBSEFCFSFLFOEEPPSWPPSJFEFS
fonds van de polis het aantal aanwezige eenheden te vermenigvuldigen met de inventariswaarde van dat fonds op de
FJOEWFSWBMEBH 7PPS GPOETFO XBBSWPPS HFFO CFQBMJOH WBO EF JOWFOUBSJTXBBSEF PQ EJF FJOEWFSWBMEBH HFCFVSU  XPSEU EF
eerstvolgende berekende inventariswaarde na de eindvervaldag in aanmerking genomen. Indien de winstdeelname van de
tak21-verzekeringsrekeningen opgebouwd werd in beleggingsfondsen, wordt voor de uitkering bij leven de waarde van een
eenheid op dezelfde manier berekend.
%FVJULFSJOHBBOEFCFHVOTUJHEFCJKMFWFOHFCFVSUOBEFPOUWBOHTUWBOEFWPMHFOEFEPDVNFOUFO
r FFOEPPSEFNBBUTDIBQQJKUPFHF[POEFOVJULFSJOHTLXJUBOUJFEJFEFCFHVOTUJHEFCJKMFWFONPFUPOEFSUFLFOFO
r FFOLPQJF WPPSFOBDIUFSLBOU WBOEFJEFOUJUFJUTLBBSUWBOEFCFHVOTUJHEFCJKMFWFO
r een bewijs van leven van de verzekerde en van de begunstigde bij leven.
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6JULFSJOHCJKPWFSMJKEFO
#JKPWFSMJKEFOWBOEFWFS[FLFSEFUJKEFOTEFMPPQUJKEWBOEFQPMJTXPSEUIFUWPPS[JFOF0WFSMJKEFOTLBQJUBBMVJUHFLFFSEBBOEF
begunstigde bij overlijden.
7PPSIFUHFEFFMUFWBOEFQPMJTPQHFCPVXEJOEFWFS[FLFSJOHTSFLFOJOHFO[JKOEFWFS[FLFSEFQSFTUBUJFTCJKPWFSMJKEFOHFMJKLBBO
de reserve van dit polisgedeelte, met inbegrip van de verworven winstdeelname, berekend op de datum van het overlijden.
7PPSIFUHFEFFMUFWBOEFQPMJTPQHFCPVXEJOFFOIFEFOWBOCFMFHHJOHTGPOETFO[JKOEFWFS[FLFSEFQSFTUBUJFTCJKPWFSMJKEFO
HFMJKLBBOEFSFTFSWFWBOEJUQPMJTHFEFFMUF%F[FSFTFSWFXPSEUCFSFLFOEEPPSWPPSJFEFSJOEFQPMJTBBOXF[JHGPOETIFUBBOUBM
aanwezige eenheden te vermenigvuldigen met de inventariswaarde die dat fonds heeft op de eerstvolgende valorisatiedag
EJFWBMUOBEFFFSTUFXFSLEBHEJFWPMHUPQEFEBUVNXBBSPQIFUPWFSMJKEFOCJKPOTXPSEUCFUFLFOE%F[FJOWFOUBSJTXBBSEF
mag niet groter zijn dan die van de eerstvolgende valorisatiedatum die valt na de eerste werkdag die volgt op de datum van
het overlijden.
Indien de winstdeelname van de tak21-verzekeringsrekeningen opgebouwd werd in beleggingsfondsen wordt bij de uitkering
naar aanleiding van het overlijden van de verzekerde de waarde van een eenheid op dezelfde manier berekend.
%FBMEVTCFSFLFOEFSFTFSWFTXPSEFOFWFOUVFFMBBOHFWVMEUPUIFUJOEF#JK[POEFSF7PPSXBBSEFOWPPS[JFOF0WFSMJKEFOTLBQJUBBM
Wij keren de verzekerde prestaties bij overlijden uit aan de begunstigde bij overlijden na ontvangst van de volgende docuNFOUFO
r FFOEPPSEFNBBUTDIBQQJKUPFHF[POEFOVJULFSJOHTLXJUBOUJFEJFEFCFHVOTUJHEFCJKPWFSMJKEFONPFUPOEFSUFLFOFO
r FFOCFXJKTWBOMFWFOWBOEFCFHVOTUJHEFCJKPWFSMJKEFO
r FFOLPQJF WPPSFOBDIUFSLBOU WBOEFJEFOUJUFJUTLBBSUWBOEFCFHVOTUJHEFCJKPWFSMJKEFO
r FFOVJUUSFLTFMVJUEFPWFSMJKEFOTBLUFWBOEFWFS[FLFSEF
r een medisch attest met vermelding van de oorzaak van het overlijden. Hiervoor verstrekken wij de begunstigde bij overlijden
FFOGPSNVMJFS
r JOEJFOIFUFFOPOHFWBMCFUSFGUFFOHFEFUBJMMFFSEWFSTMBHWBOEFPNTUBOEJHIFEFO
r FFOBLUFWBOFSGPQWPMHJOH CJKEFOPUBSJT PGFFOBUUFTUWBOFSGPQWPMHJOH CJKEFOPUBSJTPGCJKEFPOUWBOHFSWBOIFUTVDDFTTJF
LBOUPPS XBBSJOEFJEFOUJUFJUWBOEFFSGHFSFDIUJHEFOXPSEUWFSNFME
Indien het overlijden het gevolg is van een opzettelijke daad van de begunstigde of op diens aansporing veroorzaakt werd,
dan wordt nooit aan hem uitbetaald. Wij betalen dan de verzekerde prestatie bij overlijden uit aan andere rechthebbenden.

/JFUHFEFLUFSJTJDPTCJKEF#JKLPNFOEF0WFSMJKEFOTWFS[FLFSJOH

r JOXFSLJOHUSFEJOHWBOEF#JKLPNFOEF0WFSMJKEFOTWFS[FLFSJOH
r XFEFSJOXFSLJOHTUFMMJOHWBOEF#JKLPNFOEF0WFSMJKEFOTWFS[FLFSJOH
r WFSIPHJOHWBOEF#JKLPNFOEF0WFSMJKEFOTWFS[FLFSJOH
#JKXFEFSJOXFSLJOHTUFMMJOHPGWFSIPHJOHWBOEF#JKLPNFOEF0WFSMJKEFOTWFS[FLFSJOHIFFGUEF[FVJUTMVJUJOHFOLFMCFUSFLLJOH
PQIFUHFEFFMUFWBOEFXBBSCPSHEBUIFUWPPSXFSQVJUNBBLUWBOSFTQFDUJFWFMJKLEFXFEFSJOXFSLJOHTUFMMJOHPGWFSIPHJOH
2. als gevolg van een opzettelijke daad van u of de begunstigde of als gevolg van een handeling waartoe deze personen hebCFOBBOHFTQPPSE
 BMTHFWPMHWBOEFUFOVJUWPFSMFHHJOHWBOFFOSFDIUFSMJKLFWFSPPSEFMJOHUPUEFEPPETUSBG
 BMTHFWPMHWBOEFWSJKXJMMJHFEFFMOBNFEPPSEFWFS[FLFSEFBBOFFOXBOCFESJKG NJTEBBEPGWFDIUQBSUJKUFO[JKJOIFUHFWBMWBO
XFUUJHF[FMGWFSEFEJHJOH
 BMTHFWPMHWBOEFEFFMOBNFWBOEFWFS[FLFSEFBBOBSCFJETDPOlJDUFO TUBLJOHFO MPDLPVUT PQSPFS EBEFOWBOUFSSPSJTNF
of sabotage tenzij de verzekerde niet actief deelnam of enkel optrad als lid van de ordestrijdkrachten of om zichzelf of zijn
HPFEFSFOUFCFWFJMJHFO
 BMTHFWPMHWBOPPSMPHPGHFMJKLBBSEJHFGFJUFOFOCVSHFSPPSMPH%F[FSJTJDPT[JKOXFMHFEFLUUJKEFOTIFUWFSCMJKGWBOEFWFS[FLFSEFJOIFUCVJUFOMBOEJOEJFO
r FFODPOlJDUVJUCSFFLUUJKEFOTIFUWFSCMJKGWBOEFWFS[FLFSEFFOWPPS[PWFSCMJKLUEBUEFWFS[FLFSEFFSOJFUBDUJFGBBOEFFMOBN
r de verzekerde vertrekt naar een land in staat van oorlog of burgeroorlog en wij hiervan vóór het vertrek op de hoogte werden
HFCSBDIUFOTDISJGUFMJKLPOTBLLPPSEWPPSWFSUSFLIFCCFOHFHFWFOFOWPPS[PWFSCMJKLUEBUEFWFS[FLFSEFOJFUBDUJFGEFFMOBN
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%F#JKLPNFOEF0WFSMJKEFOTWFS[FLFSJOH[BMOJFUVJUCFUBBMEXPSEFOCJKPWFSMJKEFO
 EPPS[FMGNPPSEWBOEFWFS[FLFSEFCJOOFOIFUKBBSOB
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7. als gevolg van een ongeval met een luchtvaartuig tijdens andere vluchten dan voor het normale vervoer van personen of
HPFEFSFO
 BMTHFWPMHWBOFFOPOHFWBMWBOEFWFS[FLFSEFUJKEFOTWBMTDIFSNTQSJOHFO EFMUBWMJFHFO FMBTUJFLTQSJOHFOPGQBSBQFOUF
0OEFSCFQBBMEFWPPSXBBSEFOLVOOFOXJKFWFOXFMEFLLJOHWPPS[JFOWPPSEFQVOUFO FO/FFNUJKEJHDPOUBDUNFUPOTPQ

%FLLJOH5FSSPSJTNF
&FOPWFSMJKEFOEBUWFSPPS[BBLUXPSEUEPPSUFSSPSJTNFJTWFS[FLFSEPWFSFFOLPNTUJHEFXFUWBOBQSJM8JK[JKOIJFSWPPS
UPFHFUSFEFOUPUEFW[X53*1 5FSSPSJTN3FJOTVSBODFBOE*OTVSBODF1PPM 
*OIFULBEFSWBOEF[FXFUXFSEFFO$PNJU¥PQHFSJDIUEBUCFWPFHEJTWPPSEFFSLFOOJOHWBOEFTDIBEFHFWBMMFOFOEFWBTU
stelling van de uit te keren schadebedragen.
7PPSIFUHFIFFMWBOPO[FWFSCJOUFOJTTFOBBOHFHBBOUFOPQ[JDIUFWBOBMPO[FWFS[FLFSEFOEFLLFOXJK PWFSFFOLPNTUJHEF
bepalingen van deze wet, gezamenlijk met alle andere maatschappijen die lid zijn van de vzw TRIP en met de Belgische staat
EFEPPSIFU$PNJU¥QFSLBMFOEFSKBBSFSLFOEFTDIBEFHFWBMMFOUPUFFOCFESBHWBONJMKBSEFVSP%JUCFESBHXPSEUKBBSMJKLTPQ
KBOVBSJBBOHFQBTUBBOIFUJOEFYDJKGFSWBOEFDPOTVNQUJFQSJK[FONFUBMTCBTJTIFUJOEFYDJKGFSWBOEFDFNCFS

"GLPPQWBOVXQPMJT
6LVOUPQFMLPHFOCMJLVXQPMJTHFEFFMUFMJKLPGWPMMFEJHBGLPQFO%FBGLPPQBBOWSBBHEJFOUVCJKPOTJOEPPSNJEEFMWBO
een gedateerd en ondertekend document. U kunt deze afkoop beperken tot het polisgedeelte opgebouwd in verzekeringsSFLFOJOHFOPGUPUIFUQPMJTHFEFFMUFPQHFCPVXEJOCFMFHHJOHTGPOETFOIJKLBOPPLHFTQSFJEXPSEFOPWFSEFQPMJTHFEFFMUFO
7PPSEFCFSFLFOJOHWBOEFBGLPPQXBBSEFXPSEUEFEBUVNEJFVWFSNFMEUJOVXBGLPPQBBOWSBBHJOBBONFSLJOHHFOPNFO
%F[FNBHUFOWSPFHTUFEFEBH[JKOEJFWPMHUPQEFEBHWBOPOUWBOHTUPQEFNBBUTDIBQQJKWBOEJFTDISJGUFMJKLFBBOWSBBH7PPS
het tak21-polisgedeelte heeft de afkoop uitwerking op die datum.
7PPSIFUUBLQPMJTHFEFFMUFXPSEUCJKEFCFQBMJOHWBOEFWPMMFEJHFPGHFEFFMUFMJKLFBGLPPQXBBSEFEFJOWFOUBSJTXBBSEFHFCSVJLU
van de eerstvolgende valorisatiedag die valt na de eerste werkdag die volgt op de dag van ontvangst van de afkoopaanvraag.
0QEJFWBMPSJTBUJFEBHIFFGUEFBGLPPQPPLVJUXFSLJOH
%FNJOJNBMFBGLPPQCFESBBHU&63#JKFFOBGLPPQEJFHFTQSFJEJTPWFSEFQPMJTHFEFFMUFOCFESBBHUEFNJOJNBMF
BGLPPQ QFS QPMJTHFEFFMUF  &63 /B FFO HFEFFMUFMJKLF BGLPPQ NBH EF UPUBMF SFTFSWF WBO EF QPMJT OJFU MBHFS [JKO EBO
&63%FSFTFSWFQFSUBLWFS[FLFSJOHTSFLFOJOHPGQFSGPOETNBHOBHFEFFMUFMJKLFBGLPPQOJFULMFJOFS[JKOEBO&63
Indien uw polis een gedeelte in tak21 en een gedeelte in tak23 bevat, moet u ons, in geval van een gedeeltelijke afkoop,
bij de aanvraag overmaken hoe deze gedeeltelijke afkoop gespreid moet worden over de verschillende polisgedeelten.
Indien u deze instructies niet geeft, spreiden wij de gedeeltelijke afkoop evenredig in functie van de aanwezige reserves.
*OEJFOJOUBL[PXFMEF5BLSFLFOJOHBMTEF5BLSFLFOJOHWPPSLPNFO LVOUVCFQBMFOIPFFFOHFEFFMUFMJKLFBGLPPQ
over deze rekeningen moet worden verdeeld. Indien u hierover niets meldt, spreiden wij de gedeeltelijke afkoop evenredig
in functie van de aanwezige reserves.
Indien in de Tak21-rekening reserves gevormd werden tegen verschillende technische interestvoeten, wordt de gevraagde
afkoop evenredig in mindering gebracht op die verschillende reserves.
#JKFFOWPMMFEJHFBGLPPQXPSEFOEFFWFOUVFMF#JKLPNFOEF0WFSMJKEFOTWFS[FLFSJOHFO"BOWVMMFOEFWFS[FLFSJOHFOWBOSFDIUTXFHFCF£JOEJHEPQEFEBUVNWBOEFBGLPPQBBOWSBBHEFOPHWFSTDIVMEJHEFQSFNJFTWBOEF#JKLPNFOEF0WFSMJKEFOTWFS[Fkering worden aangerekend op het ogenblik van berekening van de afkoopwaarde.
%FVJULFSJOHWBOEFWPMMFEJHFBGLPPQXBBSEFHFTDIJFEUOBPOUWBOHTUWBO
r FFOHFEBUFFSEFFOEPPSVHFUFLFOEFBGLPPQBBOWSBBH
r FFOLPQJF WPPSFOBDIUFSLBOU WBOEFJEFOUJUFJUTLBBSUWBOEFWFS[FLFSJOHOFNFS
r een schriftelijke toestemming van de begunstigde indien de begunstiging aanvaard werd.
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"GLPPQWFSHPFEJOH
#JKFFOHFIFMFPGHFEFFMUFMJKLFBGLPPQXPSEUFFOBGLPPQWFSHPFEJOHBBOHFSFLFOEWBOPQIFUCFESBHWBOEFUIFPSFUJTDIF
BGLPPQXBBSEFEBUXPSEUBGHFLPDIU(FEVSFOEFEFMBBUTUFKBSFOWSEFFJOEEBUVNWBOEFQPMJTWFSNJOEFSUEJUQFSDFOUBHF
PQEFKBBSMJKLTFWFSWBMEBHKBBSMJKLTNFU
0QFFOHFIFMFPGHFEFFMUFMJKLFBGLPPQHFEVSFOEFEFMBBUTUFKBBSWSEFFJOEEBUVNWBOEFQPMJTXPSEUFSHFFOBGLPPQ
vergoeding aangerekend indien de polis op het ogenblik van die afkoop al minstens 10 jaar loopt.
*OEJFOFSFFOBGLPPQWFSHPFEJOHXPSEUBBOHFSFLFOE CFESBBHUEF[FNJOJNBBM&63 HFOEFYFFSEUFHFOIFUHF[POEIFJET
JOEFYDJKGFSWBOEFDPOTVNQUJFQSJK[FOXBBSCJK *OEJFOEFBGLPPQFOLFMJOUBLHFCFVSU XPSEUEJUCFESBH[P
OPEJHCFQFSLUUPUWBOEFJOWFOUBSJTXBBSEFWBOIFUBGHFLPDIUFCFESBH
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8FEFSJOXFSLJOHTUFMMJOH
U kunt een afgekochte tak21-verzekeringsrekening opnieuw in werking laten stellen door een gedagtekende en ondertekende
CSJFGUF[FOEFOOBBSEFNBBUTDIBQQJKCJOOFONBBOEFOOBBGLPPQ%FBGHFLPDIUFUBLWFS[FLFSJOHTSFLFOJOHXPSEUPQOJFVX
in werking gesteld door de terugstorting van de afkoopwaarde.
Wij kunnen deze wederinwerkingstelling afhankelijk maken van de acceptatievoorwaarden die geldig zijn op dat ogenblik.

0WFSTUBQQFO
7JBTDISJGUFMJKLFBBOWSBBHLVOUVTUFFET
r de reserve van een tak23-fonds geheel of gedeeltelijk overbrengen naar een of meer andere fondsen uit ons in het BeheerSFHMFNFOUBBOHFCPEFOHBNNBPGOBBSFFOPGNFFSUBLWFS[FLFSJOHTSFLFOJOHFO
r de opgebouwde reserve van een tak21-verzekeringsrekening geheel of gedeeltelijk overbrengen naar een andere tak21verzekeringsrekening of naar een of meer tak23-fondsen uit ons in het Beheerreglement aangeboden gamma.
Indien in de tak21-rekening reserves gevormd werden tegen verschillende technische interestvoeten kunnen deze reserves
niet geswitcht worden binnen die rekening naar een andere technische interestvoet. Bij overstap vanuit de Tak21-rekening
waarin reserves gevormd werden tegen verschillende technische interestvoeten wordt het overstapbedrag evenredig per
reserve samengesteld.
&FOPWFSTUBQOBBSFFOUBLWFS[FLFSJOHTSFLFOJOHLSJKHUJOEJFWFS[FLFSJOHTSFLFOJOHEFJOUFSFTUWPFUEJFWBOUPFQBTTJOHJT
op het ogenblik waarop het bedrag van de overstap in tak21 toekomt.
%FNJOJNBMFSFTFSWFEJFLBOPWFSHFESBHFOXPSEFOCFESBBHU&63PGEFWPMMFEJHFSFTFSWFWBOIFUUBLPGUBL
QPMJTHFEFFMUFJOEJFOEF[FMBHFSJT&FOHFEFFMUFMJKLFPWFSESBDIUNBHOJFUUPUHFWPMHIFCCFOEBUEFSFTFSWFWBOFFOUBL
WFS[FLFSJOHTSFLFOJOHPGEFSFTFSWFWBOFFOGPOETLMFJOFSXPSEUEBO&63
0WFSTUBQLPTUFO
7BOVJUIFUHFEFFMUFUBLLBOFFONBBMQFSLBMFOEFSKBBSHSBUJTFFOPWFSTUBQQMBBUTWJOEFO#JKFFOUXFFEFPWFSTUBQUJKEFOT
IFU[FMGEFLBMFOEFSKBBSCFESBBHUEFPWFSTUBQLPTU WBOIFUPWFSUFESBHFOCFESBH
7BOVJUIFUUBLQPMJTHFEFFMUFLBOFFONBBMQFSLBMFOEFSKBBSHSBUJTFFOPWFSTUBQQMBBUTWJOEFO CFQFSLUUPUWBOEF
opgebouwde reserve in het tak21-polisgedeelte op het ogenblik van de overstap. Indien er eenmalig per kalenderjaar meer
EBOWBOEFBBOXF[JHFSFTFSWFXPSEUPWFSHFCSBDIU EBOXPSEUPQEJUPWFSTDISJKEFOEFHFEFFMUFFFOPWFSTUBQLPTUBBOHFSFLFOEHFMJKLBBOEFBGLPPQWFSHPFEJOH0PLWBOBGFFOUXFFEFPWFSTUBQJOIFU[FMGEFLBMFOEFSKBBSXPSEUFFOPWFSTUBQLPTU
aangerekend die gelijk is aan de afkoopvergoeding.
5JKEFOTEFMBBUTUFKBBSWBOEFQPMJTLVOOFOEFPQHFCPVXEFSFTFSWFTHFIFFMPGHFEFFMUFMJKLHSBUJTPWFSHFCSBDIUXPSEFOWBO
EF5BLSFLFOJOHOBBSEF5BLSFLFOJOH

7FSFGGFOJOHWBOFFOGPOET
Wij behouden ons het recht voor om een of meer van onze fondsen te vereffenen zoals bepaald in het Beheerreglement.
In dat geval kunt u uw inventariswaarde van het vereffende fonds kosteloos overdragen naar het tak21-polisgedeelte, naar
FFOPGNFFSBOEFSFUFSCFTDIJLLJOHHFTUFMEFCFMFHHJOHTGPOETFOPGEFVJULFSJOHFSWBOWSBHFO0QEF[FVJULFSJOHXPSEUHFFO
BGLPPQWFSHPFEJOHOPDIFOJHFBOEFSFWFSHPFEJOHBBOHFSFLFOE CFIPVEFOTEFFWFOUVFMFJOIPVEJOHWBOCFESJKGTWPPSIFGkOH
WPPSkTDBMFQPMJTTFO QFOTJPFOTQBSFOFOMBOHFUFSNJKOTQBSFO 

%FUPFTMBHFO EFUFDIOJTDIFJOUFSFTUWPFUFOEFWPPSWBMTXFUUFOWPSNFOIFUHFIFFMWBOEFUFDIOJTDIFHSPOETMBHFOEJFHFCSVJLUXPSEFOCJKIFUPQTUFMMFOWBOPO[FUBSJFWFOFOCJKIFUTBNFOTUFMMFOWBOVXSFTFSWFT%FUFDIOJTDIFHSPOETMBHFO[JKO
PQHFOPNFOJOIFUUFDIOJTDIEPTTJFSOFFSHFMFHECJKEF/BUJPOBMF#BOLWBO#FMHJ£
%FUFDIOJTDIFHSPOETMBHFOLVOOFOPQFMLNPNFOUEPPSEFNBBUTDIBQQJKHFXJK[JHEXPSEFOPWFSFFOLPNTUJHEFHFMEFOEF
XFUHFWJOHFOEFCFQBMJOHFOWBOEF"MHFNFOF7PPSXBBSEFO
)FUUBSJFGWPPSEF#JKLPNFOEF0WFSMJKEFOTWFS[FLFSJOHJTHFCBTFFSEPQFSWBSJOHTUBGFMTWBO#BMPJTF*OTVSBODFFOJTUFMLFOT
HFEVSFOEF¥¥OLBMFOEFSKBBSHFHBSBOEFFSEEFFFSTUFLFFSUPUEFDFNCFSWBOIFUKBBSWPMHFOEPQEFBBOWBOHTEBUVNWBO
EF#JKLPNFOEF0WFSMJKEFOTWFS[FLFSJOH
%FJOTUBQLPTUXPSEUWFSNFMEJOEF#JK[POEFSF7PPSXBBSEFOWBOVXQPMJT&FOUPFMJDIUJOHPWFSEFBGLPPQWFSHPFEJOHWJOEUV
POEFS"GLPPQWBOVXQPMJT EFPWFSTUBQLPTUFOWJOEUVUFSVHPOEFS0WFSTUBQQFO0QEFHFNJEEFMEFSFTFSWFWBOEFUBL
WFS[FLFSJOHTSFLFOJOHFOXPSEUPQIFUFJOEFWBOJFEFSFNBBOEFFOCFIFFSLPTUHFSFLFOEWBO %FCFIFFSLPTUWPPS
de beleggingsfondsen wordt vermeld in het Beheerreglement.
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0WFSESBDIUWBOEFSFDIUFOCJKPWFSMJKEFOWBOEFWFS[FLFSJOHOFNFSWBOFFOOJFUkTDBMFQPMJT
%FWFS[FLFSJOHOFNFSESBBHUCJK[JKOPWFSMJKEFO WPPS[PWFSEFQPMJTEPPSEJUPWFSMJKEFOOJFUWPMMFEJHXPSEUVJUHFLFFSE BM[JKO
rechten en plichten onverkort over aan de verzekerde.
7BOEFCFQBMJOHFOJOEJUBSUJLFMLBOBGHFXFLFOXPSEFOJOEF#JK[POEFSF7PPSXBBSEFO

,PTUFOPQCJK[POEFSFVJUHBWFOEPPSUPFEPFOWBOEFWFS[FLFSJOHOFNFS EFWFS[FLFSEFPG
EFCFHVOTUJHEF
%F NBBUTDIBQQJK IFFGU IFU SFDIU PN LPTUFO BBO UF SFLFOFO WPPS CJK[POEFSF VJUHBWFO WFSPPS[BBLU EPPS UPFEPFO WBO V
EFWFS[FLFSEFPGEPPSEFCFHVOTUJHEF%F[FCJK[POEFSFVJUHBWFO[JKOVJUHBWFOEJFIFUHFWPMH[JKOWBOPOEFSNFFSIFUPQ
zoeken van adressen, het sturen van aangetekende brieven, het vragen van allerlei bewijsstukken en afschriften, het vragen
van betalingsoverzichten en van betalingen vanuit het buitenland.
%FNBBUTDIBQQJK[BMFOLFMLPTUFOPQCJK[POEFSFVJUHBWFOBBOSFLFOFOEJFTQFDJkFLWFSNFME[JKOJOEF"MHFNFOF7PPSXBBSEFO
PGJOFOJHBOEFSEPDVNFOUFOEJUOBWPPSBGHBBOECFSJDIUBBOEFCFUSPLLFOF O 

4MBQFOEFWFS[FLFSJOHFO
*OHFWPMHFEFXFUUFMJKLFSFHFMJOHWBOEFTMBQFOEFWFS[FLFSJOHTPWFSFFOLPNTUFO LVOOFOXJKLPTUFOBBOSFLFOFOWPPS
r IFUOB[JDIUWBOIFUGFJUEBUEFWFS[FLFSEFOPHJOMFWFOJT
r IFUOB[JDIUWBOIFUGFJUEBUIFUSJTJDPHFEFLUJT
r EFPQTQPSJOHWBOEFCFHVOTUJHEF O 
%FBBOHFSFLFOEFLPTUFOQFSQPMJT[JKONBYJNBBMIFUMBBHTUFWBOEFWPMHFOEFCFESBHFO
r WBOEFCSVUPWFS[FLFSEFQSFTUBUJFT PG
r &63
%F[FLPTUFOXPSEFOUFOMBBUTUFBBOHFSFLFOEPQIFUPHFOCMJLWBOEFVJULFSJOHWBOEFQSFTUBUJFT
*OEJFOUJKEFOTIFUOB[JDIUFOPGEFPQTQPSJOHFFOWBOEFIJFSWPPSWFSNFMEFLPTUFOMJNJFUFOPWFSTDISFEFOXPSEU LVOOFOXJK
de opzoekingen staken.

*OGPSNBUJFBBOEFWFS[FLFSJOHOFNFS
Jaarlijks sturen wij een rekeninguittreksel met de toestand op 1 januari. In dit rekeninguittreksel wordt de tussentijdse toestand die bij de laatste wijziging werd meegedeeld als vertreksituatie genomen. Indien er geen wijzigingen tijdens het jaar
werden doorgevoerd, is deze vertreksituatie de toestand op 1 januari van het vorige jaar.

24. Mededelingen
Gelieve ons elke adreswijziging zowel van u als van de begunstigden dadelijk mee te delen.
8JKTUVSFOEFWPPSVCFTUFNEFNFEFEFMJOHFOSFDIUTHFMEJHBBOIFUMBBUTUFEPPSPOTHFLFOEF DPSSFTQPOEFOUJF BESFT
*OEJFOV EFWFS[FLFSEFFOPGEFCFHVOTUJHEFOJOEFMPPQWBOEFQPMJTBMT641FSTPOHBBOWFSCMJKWFOJOEF7FSFOJHEF4UBUFO 
NPFUVPOTWPPSJFEFSEJFJOEF7FSFOJHEF4UBUFOWFSCMJKGU FFODPOUBDUBESFTJO#FMHJ£NFFEFMFO%F[FWFSQMJDIUJOHHFMEU
FWFOFFOTWPPSEFCFHVOTUJHEF O PQIFUPHFOCMJLWBOWFSFGGFOJOHWBOEFQPMJT
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"NFSJLBBOTFCFMBTUJOHQMJDIUJOIFULBEFSWBOEF'BUDBXFUHFWJOH
%F'PSFJHO"DDPVOU5BY$PNQMJBODF"DU 'BUDB JTFFO"NFSJLBBOTFXFUEJFFOLFMWBOUPFQBTTJOHJTPQWFS[FLFSJOHOFNFST 
TQFDJkFLFVJUFJOEFMJKLFCFHVOTUJHEFOFOCFHVOTUJHEFOEJFPOCFQFSLU"NFSJLBBOTCFMBTUJOHQMJDIUJHF[JKOPGXPSEFOUJKEFOT
de looptijd van de polis.
7PPSMFWFOTWFS[FLFSJOHFOEJFPOEFSEF'BUDBXFUHFWJOHWBMMFOFOXBBSWBOFFOWFS[FLFSJOHOFNFSPGWPPSEF'BUDBXFUHFWJOH
SFMFWBOUFVJUFJOEFMJKLFCFHVOTUJHEFOPOCFQFSLUF"NFSJLBBOTFCFMBTUJOHQMJDIUIFCCFO NPFUFOXJKEFQPMJTHFHFWFOTKBBSMJKLT
SBQQPSUFSFOBBOEF'FEFSBMF0WFSIFJETEJFOTU'JOBODJ£O0PLEFVJULFSJOHFOBBOPOCFQFSLU"NFSJLBBOTCFMBTUJOHQMJDIUJHFO
WBOMFWFOTWFS[FLFSJOHTQPMJTTFOEJFPOEFSEFXFUWBMMFO XPSEFOBBOEF'FEFSBMF0WFSIFJETEJFOTU'JOBODJ£OHFSBQQPSUFFSE
%F'FEFSBMF0WFSIFJETEJFOTU'JOBODJ£OLBOEFHFSBQQPSUFFSEFHFHFWFOTEPPSHFWFOBBOEF"NFSJLBBOTFCFMBTUJOHEJFOTU *34 
*OEJFOFFOWFS[FLFSJOHOFNFSFFO641FSTPOXPSEUPGJOEJFOIJKPNBOEFSFSFEFOFOPOCFQFSLU"NFSJLBBOTCFMBTUJOHQMJDIUJH
JTPGXPSEU NPFUIJKPOTEJUPONJEEFMMJKLNFMEFO*OEJFOFFOWFS[FLFSJOHOFNFS[JKOTUBUVVUWBOA641FSTPOWFSMJFTUPGPN
BOEFSFSFEFOFOOJFUMBOHFSPOCFQFSLU"NFSJLBBOTCFMBTUJOHQMJDIUJHJT NPFUIJKPOTEJUFWFOFFOTNFMEFO
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*OEJFOFSUJKEFOTEFMPPQUJKEWBOEFQPMJTBBOXJK[JOHFO[JKOEJFEVJEFOPQ"NFSJLBBOTFCFMBTUJOHQMJDIUWBOFFOWFS[FLFSJOHnemer moeten wij dit nader onderzoeken. Iedere verzekeringnemer is gehouden om zijn medewerking te verlenen aan dit
POEFS[PFLFOPNBOEFSFFWFOUVFFMCFUSPLLFOQFSTPOFOBBOUFTQPSFOPNFWFOFFOTNFFUFXFSLFO%JUIPVEUDPODSFFUJO
dat er waarheidsgetrouw moet worden geantwoord op de door ons gestelde vragen.
)FUFWBMVFSFOWBOEFFWFOUVFMF"NFSJLBBOTFCFMBTUJOHQMJDIUHFCFVSUPQCBTJTWBOEF"NFSJLBBOTFXFUHFWJOHEJFUFS[BLF
van kracht is op het ogenblik van de toetsing ervan.
*OEJFOXJKLFOOJTLSJKHFOWBOIFUGFJUEBUFFOWFS[FLFSJOHOFNFS[JKONFMEJOHTQMJDIUOJFUOBLPNUFOPGJOEJFOIJKPO[FWSBHFO
in het kader van de medewerkingsplicht of meldingsplicht niet beantwoordt, stellen wij hem hiervoor in gebreke per aangetekende brief. In die brief herinneren wij hem aan zijn verplichtingen en wijzen wij hem op de mogelijke gevolgen indien
hij deze verplichtingen niet nakomt. Bezorgt de verzekeringnemer binnen de in die brief gestelde termijn ons de gevraagde
JOGPSNBUJF OJFU EBO [VMMFO XJK FSWBO VJUHBBO EBU EJF WFS[FLFSJOHOFNFS "NFSJLBBOT CFMBTUJOHQMJDIUJHF JT XBBSEPPS XJK EF
QPMJTHFHFWFOTNPFUFOEPPSHFWFOBBOEF'FEFSBMF0WFSIFJETEJFOTU'JOBODJ£O

5PFQBTTFMJKLSFDIUFOHSPOETMBHFOWBOEFQPMJT
Het Belgische recht, waaronder de dwingende bepalingen van de Wet op de landverzekeringsovereenkomst en de KoninkMJKLF#FTMVJUFOCFUSFGGFOEFEFMFWFOTWFS[FLFSJOHTBDUJWJUFJU [JKOWBOUPFQBTTJOHPQEF[FQPMJT%FBOEFSFCFQBMJOHFOHFMEFO
FWFOFFOT CFIBMWFXBOOFFSFSWBOXPSEUBGHFXFLFOJOEF[F"MHFNFOFPGJOEF#JK[POEFSF7PPSXBBSEFO
Uw polis wordt opgemaakt op basis van uw verklaringen en die van de verzekerde.
5PU¥¥OKBBSOBEFBBOWBOHTEBUVN EFWFSIPHJOHPGEFXFEFSJOXFSLJOHTUFMMJOHWBOEFXBBSCPSHFOJTEFQPMJTCFUXJTUCBBS
%JUCFUFLFOUEBU [PMBOHEFQPMJTCFUXJTUCBBSJT EFNBBUTDIBQQJKCJOOFOEFNBBOEWBOBGIFUPHFOCMJLXBBSPQ[JKLFOOJT
heeft gekregen van het onopzettelijk verzwijgen of onopzettelijk onjuist meedelen van gegevens, kan voorstellen de polis te
wijzigen met uitwerking op de dag waarop zij kennis heeft gekregen van het verzwijgen of onjuist meedelen.
Indien het voorstel tot wijziging van de polis wordt geweigerd of indien dit voorstel niet wordt aanvaard binnen de maand
WBOBGEFPOUWBOHTUWBOIFUWPPSTUFM LBOEFNBBUTDIBQQJKEFQPMJTPQ[FHHFOCJOOFOEBHFO
Indien de maatschappij, op basis van de juiste gegevens, het risico nooit zou hebben verzekerd, kan zij de polis opzeggen
binnen de maand vanaf het ogenblik waarop zij kennis heeft gekregen van het onopzettelijk verzwijgen of onopzettelijk
onjuist meedelen van gegevens.
Bij de verhoging of de wederinwerkingstelling van de waarborgen heeft de bepaling met betrekking tot de betwistbaarheid
enkel betrekking op het gedeelte van de waarborgen dat het voorwerp uitmaakt van respectievelijk de verhoging of de wederinwerkingstelling.
%FCFQBMJOHNFUCFUSFLLJOHUPUEFCFUXJTUCBBSIFJEWBOEFQPMJTHFMEUOJFUWPPSEF"BOWVMMFOEFWFS[FLFSJOHFO8JKWFSXJK[FO
IJFSWPPSOBBSEFTQFDJkFLF"MHFNFOF7PPSXBBSEFOWBOEF[F"BOWVMMFOEFWFS[FLFSJOHFO
Uw polis is nietig wanneer u of de verzekerde ons misleidt bij de beoordeling van het risico door het opzettelijk verzwijgen
of het opzettelijk onjuist meedelen van gegevens.
7PPSHFTDIJMMFOJOWFSCBOENFUEF[FQPMJT[JKOEF#FMHJTDIFSFDIUCBOLFOCFWPFHE

#FMBTUJOHSFHJNF
"MMF CFTUBBOEF PG UPFLPNTUJHF CFMBTUJOHFO  UBLTFO FO CJKESBHFO EJF WBO UPFQBTTJOH [JKO PQ EF QPMJT  EF QSFNJFT PG EF
verzekerde prestaties zijn, naargelang van het geval, ten laste van u of van de begunstigde.
/BEFSFJOGPSNBUJFCFUSFGGFOEFEFkTDBMFCFIBOEFMJOHJO#FMHJ£WBOEFQSFNJFTFOWBOEFQSFTUBUJFTCJKPWFSMJKEFO PQEFFJOE
WFSWBMEBHPGCJKWFSWSPFHEFBGLPPQLVOUVUFSVHWJOEFOJOEFJOGPSNBUJFCSPDIVSF'JTDBMF"TQFDUFOWBOEF-FWFOTWFS[FLFSJOH
die u kunt raadplegen op onze website www.baloise.be of die u op eenvoudige aanvraag kunt verkrijgen bij uw bemiddelaar.
%FNBBUTDIBQQJKLBOEFQPMJTHFHFWFOTEPPSHFWFOBBOEF#FMHJTDIF'FEFSBMF0WFSIFJETEJFOTU'JOBODJ£O [VMLTJOPWFSFFOstemming met de Belgische wetgeving.

Uw bemiddelaar kan u inlichten over uw polis en de prestaties die eruit voortvloeien. Hij zal u bij de uitvoering van de polis
steeds terzijde staan.
%BBSOBBTULVOUVTUFFETDPOUBDUPQOFNFONFUEF,MBDIUFOEJFOTUWBO#BMPJTF*OTVSBODF
7VMIFUGPSNVMJFSJOEBUVWJOEUPQPO[FXFCTJUFXXXCBMPJTFCF POEFSEFSVCSJFL,MBDIUFOPGNBJMOBBSLMBDIU!CBMPJTFCF
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)VMQCJKEFVJUWPFSJOHWBOVXQPMJT

4BWF1MBO
"MHFNFOF7PPSXBBSEFO

6 LVOU VX LMBDIU PPL QFS CSJFG PQTUVSFO UBW EF ,MBDIUFOEJFOTU WBO #BMPJTF *OTVSBODF  $JUZ -JOL  1PTUIPGCSVH  JO
"OUXFSQFOPGCFMMFOOBBS
*OEJFOEJUHFFOPQMPTTJOHCJFEU EBOLVOUV[JDISJDIUFOUPU
0NCVETNBO WBO EF 7FS[FLFSJOHFO  EF .FFTTRVBSF    #SVTTFM  5FM      'BY     
www.ombudsman.as
U behoudt natuurlijk het recht om naar de rechtbank te stappen.
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