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1. Wie wordt bedoeld met?

U: de werknemer die behoort tot de categorie van personeel waarvoor de in-
ƌŝĐŚƚĞƌ�ĞĞŶ�ŐƌŽĞƉƐǀĞƌǌĞŬĞƌŝŶŐ�ŚĞĞŌ�ŝŶŐĞǀŽĞƌĚ�ĞŶ�ĚŝĞ�ĂĂŶ�ĚĞ�ĂĂŶƐůƵŝƟŶŐƐǀŽŽƌ-
waarden van het pensioenreglement voldoet en de gewezen werknemer die 
ŶŽŐ�ƐƚĞĞĚƐ�ĂĐƚƵĞůĞ�ŽĨ�ƵŝƚŐĞƐƚĞůĚĞ�ƌĞĐŚƚĞŶ�ŐĞŶŝĞƚ�ŽǀĞƌĞĞŶŬŽŵƐƟŐ�ŚĞƚ�ƉĞŶƐŝŽĞŶ-
reglement.

Delta Lloyd Life NV:�ĚĞ�ƉĞŶƐŝŽĞŶŝŶƐƚĞůůŝŶŐ͕�ŐĞǀĞƐƟŐĚ�&ŽŶƐŶǇůĂĂŶ�ϯϴ͕�ϭϬϲϬ���ƌƵƐ-
sel, die wordt belast met de uitvoering van de groepsverzekering, erkend onder 
codenummer 167 om de Takken 21 en 23 uit te baten, hierna Delta Lloyd Life 
genoemd.

De inrichter:�ĚĞ�ǁĞƌŬŐĞǀĞƌ�ŽĨ�ĚĞ�ďŝũ�ĐŽůůĞĐƟĞǀĞ�ĂƌďĞŝĚƐŽǀĞƌĞĞŶŬŽŵƐƚ�ĂĂŶŐĞĚƵŝ-
ĚĞ�ƌĞĐŚƚƐƉĞƌƐŽŽŶ�;ĂůƐ�ŚĞƚ�ĞĞŶ�ƐĞĐƚŽƌĂĂů�ƉĞŶƐŝŽĞŶƐƚĞůƐĞů�ďĞƚƌĞŌͿ�ĚŝĞ�ĚĞ�ŐƌŽĞƉƐ-
verzekering met Delta Lloyd Life afsluit.

�Ğ�ďĞŐƵŶƐƟŐĚĞ͗�ĚĞ�ƉĞƌƐŽŽŶ�ŝŶ�ǁŝĞŶƐ�ǀŽŽƌĚĞĞů�ĚĞ�ǀĞƌǌĞŬĞƌŝŶŐƐƉƌĞƐƚĂƟĞ�ŝƐ�ďĞ-
dongen.

2. Voorwaarden van de groepsver- 
 
zekering

2.1. Waarop is de groepsverzekering gebaseerd?

De groepsverzekering is gebaseerd op: 
ͻ� ĚĞ�ǁĞƩĞůŝũŬĞ�ĞŶ�ƌĞŐůĞŵĞŶƚĂŝƌĞ�ďĞƉĂůŝŶŐĞŶ�ǀĂŶ�ƚŽĞƉĂƐƐŝŶŐ�ŽƉ�ĚĞ�ůĞǀĞŶƐǀĞƌ-

zekeringen en de aanvullende verzekeringen, 
ͻ� ŚĞƚ�ƉĞŶƐŝŽĞŶƌĞŐůĞŵĞŶƚ͕�ǌŝũŶ�ďŝũůĂŐĞŶ�ĞŶ�ĂĂŶŚĂŶŐƐĞůƐ͕�
ͻ� Ƶǁ�ǀĞƌŬůĂƌŝŶŐĞŶ�ĞŶ�ĚŝĞ�ǀĂŶ�ĚĞ�ŝŶƌŝĐŚƚĞƌ͕ �ĂĨŐĞůĞŐĚ�ŝŶ�ĂůůĞ�ŽƉƌĞĐŚƚŚĞŝĚ͘�
Alle verklaringen dienen juist en volledig te zijn.

De algemene voorwaarden zijn ondergeschikt aan de bijzondere voorwaarden.

2.2.  Wanneer treedt de groepsverzekering in werking?

De groepsverzekering treedt in werking op de datum die in gemeenschappelijk 
overleg met de inrichter werd vastgelegd in de bijzondere voorwaarden. Van-
af dat ogenblik is de groepsverzekering onbetwistbaar. Dit impliceert dat de 
ŐƌŽĞƉƐǀĞƌǌĞŬĞƌŝŶŐ�ǀĂŶĂĨ�ĚĂƚ�ŽŐĞŶďůŝŬ�ĂůůĞĞŶ�ŶŝĞƟŐ�ŬĂŶ�ǁŽƌĚĞŶ�ǀĞƌŬůĂĂƌĚ�ǁĂŶ-
ŶĞĞƌ�ŽƉǌĞƩĞůŝũŬ�ŽŶũƵŝƐƚĞ��ŽĨ�ŽŶǀŽůůĞĚŝŐĞ�ǀĞƌŬůĂƌŝŶŐĞŶ�ǁĞƌĚĞŶ�ĂĨŐĞůĞŐĚ͘

Delta Lloyd Life is enkel gebonden door de contractuele bepalingen die hij 
ƐĐŚƌŝŌĞůŝũŬ�ŝƐ�ŽǀĞƌĞĞŶŐĞŬŽŵĞŶ�ŵĞƚ�ĚĞ�ŝŶƌŝĐŚƚĞƌ͘

2.3.  Geldt uw verzekering over de hele wereld?

Het overlijden is wereldwijd gedekt.
Het overlijden van de verzekerde maakt een einde aan het contract.

Ϯ͘ϰ͘�� �ĞŐƵŶƐƟŐŝŶŐ

Ϯ͘ϰ͘ϭ͘� ,ŽĞ�ǁŽƌĚƚ�ĞĞŶ�ďĞŐƵŶƐƟŐĚĞ�ĂĂŶŐĞĚƵŝĚ�ĞŶ�ǁĞůŬĞ�ƌĞĐŚƚĞŶ�ŚĞĞŌ�Śŝũ͍

�Ğ�ǀĞƌǌĞŬĞƌŝŶŐƐƉƌĞƐƚĂƟĞƐ�ŬŽŵĞŶ�ƚŽĞ�ĂĂŶ�ĚĞ�ďĞŐƵŶƐƟŐĚĞ;ŶͿ�ĂĂŶŐĞĚƵŝĚ�ǀŽůŐĞŶƐ�
de bepalingen vastgelegd in het pensioenreglement.

�Ğ�ďĞŐƵŶƐƟŐĚĞ�ŚĞĞŌ�ĚĞ�ŵŽŐĞůŝũŬŚĞŝĚ�ĚĞ�ďĞŐƵŶƐƟŐŝŶŐ�ƚĞ�ĂĂŶǀĂĂƌĚĞŶ͘��Ğ�ĂĂŶ-
ǀĂĂƌĚŝŶŐ�ǁŽƌĚƚ�ƐĐŚƌŝŌĞůŝũŬ�ǀĂƐƚŐĞůĞŐĚ�ĞŶ�ŽŶĚĞƌƚĞŬĞŶĚ�ĚŽŽƌ�Ƶ�ĞŶ�ĚĞ�ĂĂŶǀĂĂƌ-
ĚĞŶĚĞ�ďĞŐƵŶƐƟŐĚĞ͘��Ğ�ŝŶƌŝĐŚƚĞƌ�ĞŶ��ĞůƚĂ�>ůŽǇĚ�>ŝĨĞ�ǌƵůůĞŶ�ƐƚĞĞĚƐ�ĂŬŬŽŽƌĚ�ŐĂĂŶ

ŵĞƚ�ĚĞ�ĂĂŶǀĂĂƌĚŝŶŐ�ǀĂŶ�ĚĞ�ďĞŐƵŶƐƟŐŝŶŐ͘�EĂ�Ƶǁ�ŽǀĞƌůŝũĚĞŶ�ŝƐ�ĚĞ�ĂĂŶǀĂĂƌĚŝŶŐ�
ƐůĞĐŚƚƐ�ŐĞůĚŝŐ�ĂůƐ�ǌĞ�ƐĐŚƌŝŌĞůŝũŬ�ǁĞƌĚ�ďĞƚĞŬĞŶĚ�ĂĂŶ��ĞůƚĂ�>ůŽǇĚ�>ŝĨĞ͘

Ϯ͘ϰ͘Ϯ͘� sŽůŐŽƌĚĞ�ǀĂŶ�ďĞŐƵŶƐƟŐŝŶŐ

�Ğ�ƉƌĞƐƚĂƟĞƐ�ŝŶ�ŐĞǀĂů�ǀĂŶ�ŽǀĞƌůŝũĚĞŶ�ǀſſƌ�ĚĞ�ŝŶŐĂŶŐ�ǀĂŶ�ĚĞ�ƉĞŶƐŝŽŶĞƌŝŶŐ�ǁŽƌ-
ĚĞŶ�ĂĂŶ�ĚĞ�ďĞŐƵŶƐƟŐĚĞŶ�ŐĞƐƚŽƌƚ�ǀŽůŐĞŶƐ�ĚĞ�ŚŝĞƌŶĂ�ǀĞƌŵĞůĚĞ�ǀŽůŐŽƌĚĞ͗
ͻ� Ƶǁ�ŚƵǁĞůŝũŬƐƉĂƌƚŶĞƌʡ
ͻ� Ƶǁ�ŬŝŶĚĞƌĞŶΎ�ĞŶ͕�ďŝũ�ƉůĂĂƚƐǀĞƌǀƵůůŝŶŐ͕�ŚƵŶ�ŶĂŬŽŵĞůŝŶŐĞŶʡ
ͻ� Ƶǁ�ĂƐĐĞŶĚĞŶƚĞŶʡ
ͻ� Ƶǁ�ĂŶĚĞƌĞ�ǁĞƩĞůŝũŬĞ�ĞƌĨŐĞŶĂŵĞŶ͕�ŵĞƚ�ƵŝƚǌŽŶĚĞƌŝŶŐ�ǀĂŶ�ĚĞ�^ƚĂĂƚʡ
ͻ� ŚĞƚ�ĮŶĂŶĐŝĞƌŝŶŐƐĨŽŶĚƐ͘

h�ŬƵŶƚ�ǀƌĂŐĞŶ�ĚĞ�ǀŽůŐŽƌĚĞ�ǀĂŶ�ĚĞ�ďĞŐƵŶƐƟŐĚĞŶ�ƚĞ�ǀĞƌĂŶĚĞƌĞŶ�ŽĨ�ĂŶĚĞƌĞ�ďĞŐƵŶ-
ƐƟŐĚĞŶ�ĂĂŶ�ƚĞ�ĚƵŝĚĞŶ͘��Ğ�ǁŝũǌŝŐŝŶŐĞŶ�ŵŽĞƚĞŶ�ĂĂŶ��ĞůƚĂ�>ůŽǇĚ�>ŝĨĞ�ƐĐŚƌŝŌĞůŝũŬ�
meegedeeld worden en worden geregistreerd door middel van een aanhangsel.

Ύ�KŶĚĞƌ�͞Ƶǁ�ŬŝŶĚĞƌĞŶ͟�ǁŽƌĚƚ�ǀĞƌƐƚĂĂŶ�͗
ͻ� Ƶǁ�ǁĞƫŐĞ�ŬŝŶĚĞƌĞŶ͕
ͻ� ĚĞ�ĚŽŽƌ�Ƶ�ŐĞĂĚŽƉƚĞĞƌĚĞ�ŽĨ�ĚŽŽƌ�ĂĚŽƉƟĞ�ŐĞǁĞƫŐĚĞ�ŬŝŶĚĞƌĞŶʡ
ͻ� ĚĞ�ĚŽŽƌ�Ƶ�ĞƌŬĞŶĚĞ�ŬŝŶĚĞƌĞŶ͘

2.5.  Wie is bevoegd bij eventuele geschillen?

�ůŬĞ�ĞǀĞŶƚƵĞůĞ�ŬůĂĐŚƚ�ďĞƚƌĞīĞŶĚĞ�ŚĞƚ�ĐŽŶƚƌĂĐƚ�ŬĂŶ�ŐĞƌŝĐŚƚ�ǁŽƌĚĞŶ�ĂĂŶ
ͻ� ��ĞůƚĂ� >ůŽǇĚ� >ŝĨĞ͕� ^ĞƌǀŝĐĞ� YƵĂůŝƚǇ� dĞĂŵ͕� &ŽŶƐŶǇůĂĂŶ� ϯϴ� ƚĞ� ϭϬϲϬ� �ƌƵƐƐĞů͕� 

ŬůĂĐŚƚĞŶΛĚĞůƚĂůůŽǇĚůŝĨĞ͘ďĞ͕�ŝŶ�ĞĞƌƐƚĞ�ŝŶƐƚĂŶƟĞ͕
ͻ� ĚĞ�KŵďƵĚƐŵĂŶ�ǀĂŶ�ĚĞ�ǀĞƌǌĞŬĞƌŝŶŐĞŶ͕��Ğ�DĞĞƸƐƐƋƵĂƌĞ͕�ϯϱ�ƚĞ�ϭϬϬϬ��ƌƵƐƐĞů͕�

tel. : +32(0)2  547 58 71, fax: +32(02)  547 59 75,  info@ombudsman.as, 
ǁǁǁ͘ŽŵďƵĚƐŵĂŶ͘ĂƐ�ŝŶ�ůĂĂƚƐƚĞ�ŝŶƐƚĂŶƟĞ

ǌŽŶĚĞƌ�ĞŶŝŐĞ�ďĞƉĞƌŬŝŶŐ�Žŵ�ĞĞŶ�ŐĞƌĞĐŚƚĞůŝũŬĞ�ĂĐƟĞ�ƚĞ�ŽŶĚĞƌŶĞŵĞŶ͘

Bij eventuele geschillen zijn enkel de Belgische rechtbanken bevoegd.

3.  Prestaties

3.1.  Wanneer is het overlijden niet gedekt?

a)  zelfmoord

Zelfmoord is niet gedekt behalve wanneer deze minstens één jaar na het in wer-
king treden of het opnieuw  in werking stellen van de groepsverzekering wordt 
ŐĞƉůĞĞŐĚ͘��ŝĞ�ƵŝƚƐůƵŝƟŶŐ�ŚĞĞŌ�ĞŶŬĞů�ďĞƚƌĞŬŬŝŶŐ�ŽƉ�ŚĞƚ�ĚĞĞů�ǀĂŶ�ĚĞ�ƉƌĞƐƚĂƟĞƐ�
dat het voorwerp uitmaakt van het opnieuw  in werking stellen.
�ĞǌĞ��ƌĞŐĞů�ŐĞůĚƚ�ŽŽŬ�ǀŽŽƌ�ŝĞĚĞƌĞ�ǀĞƌŚŽŐŝŶŐ�ǀĂŶ�ĚĞ�ǀĞƌǌĞŬĞƌĚĞ�ƉƌĞƐƚĂƟĞƐ�ĚŝĞ�ŽƉ�
uw aanvraag uitgevoerd werd.

ďͿ��ŽƉǌĞƩĞůŝũŬ�ĨĞŝƚ

Het overlijden van de verzekerde is niet gedekt als dat het gevolg is van een 
ŽƉǌĞƩĞůŝũŬ�ĨĞŝƚ�ĚĂƚ�ǁĞƌĚ�ŐĞƉůĞĞŐĚ�ĚŽŽƌ�Ƶ�ŽĨ�ĚŽŽƌ�ĞĞŶĚĞƌ�ǁĞůŬĞ�ƉĞƌƐŽŽŶ�ĚŝĞ�ŝŶ�
andere omstandigheden aanspraak had kunnen maken op de dekking.
/Ŷ�ĚĂƚ�ŐĞǀĂů�ǁŽƌĚƚ�ĚĞ�ƚŚĞŽƌĞƟƐĐŚĞ�ĂŅŽŽƉǁĂĂƌĚĞ�ƵŝƚďĞƚĂĂůĚ�ĂĂŶ�ĚĞ�ĂŶĚĞƌĞ�ďĞ-
ŐƵŶƐƟŐĚĞŶ͘

c)  misdaad of wanbedrijf

Het overlijden van verzekerde is niet gewaarborgd wanneer dit het onmiddel-
lijke en rechtstreekse gevolg is van een misdaad of een wanbedrijf die hij als 
ĚĂĚĞƌ� ŽĨ�ŵĞĚĞƉůŝĐŚƟŐĞ� ŽƉǌĞƩĞůŝũŬ� ƉůĞĞŐĚĞ� ĞŶ� ǁĂĂƌǀĂŶ� Śŝũ� ĚĞ� ŐĞǀŽůŐĞŶ� ŬŽŶ�
voorzien.
Bovendien is het overlijden niet gedekt wanneer dit het gevolg is van de uit-
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voering van een gerechtelijke veroordeling waarbij de doodstraf werd uitge-
sproken.

d)  oorlogsgebeurtenis

Er is in geen dekking voorzien  als het overlijden een gevolg is van een oorlogs-
gebeurtenis, d.w.z. een rechtstreeks of onrechtstreeks gevolg van een aanval-
ůĞŶĚĞ�ŽĨ�ǀĞƌĚĞĚŝŐĞŶĚĞ�ĂĐƟĞ�ǀĂŶ�ĞĞŶ�ŽŽƌůŽŐǀŽĞƌĞŶĚĞ�ŵŽŐĞŶĚŚĞŝĚ�ŽĨ�ǀĂŶ�ŐĞůŝũŬ�
ǁĞůŬĞ�ĂŶĚĞƌĞ�ŐĞďĞƵƌƚĞŶŝƐ�ǀĂŶ�ŵŝůŝƚĂŝƌĞ�ĂĂƌĚ͕�ƚĞŶǌŝũ�Ƶ�Ğƌ�ŶŝĞƚ�ĂĐƟĞĨ�ŶŽĐŚ�ǀƌŝũǁŝůůŝŐ�
aan hebt deelgenomen.
�ĞǌĞ��ƵŝƚƐůƵŝƟŶŐ�ǁŽƌĚƚ�ƵŝƚŐĞďƌĞŝĚ�ƚŽƚ�ŽǀĞƌůŝũĚĞŶ�ǀĂŶ�ǀĞƌǌĞŬĞƌĚĞ�Ͳ��ǁĂƚ�Ğƌ�ŽŽŬ�ĚĞ�
ŽŽƌǌĂĂŬ�ǀĂŶ�ŝƐ�Ͳ�ǀĂŶ�ǀŝũĂŶĚĞůŝũŬŚĞĚĞŶ�ǁĂĂƌĂĂŶ�Śŝũ�ĂĐƟĞĨ�ĚĞĞůŐĞŶŽŵĞŶ�ŚĞĞŌ͘

Deze  risico’s kunnen  - indien de omstandigheden dit rechtvaardigen -  afzon-
derlijk worden gedekt tegen speciale voorwaarden, toegestaan door de &^D��� 
;&ŝŶĂŶĐŝĂů�^ĞƌǀŝĐĞƐ�ĂŶĚ�DĂƌŬĞƚƐ��ƵƚŚŽƌŝƚǇͿ.

Wanneer u zou overlijden in het buitenland waar vijandelijkheden aan de gang 
zijn, wordt een onderscheid gemaakt tussen twee gevallen:
ͻ� ŚĞƚ�ĐŽŶŇŝĐƚ�ďƌĞĞŬƚ�Ƶŝƚ�ƟũĚĞŶƐ�Ƶǁ�ǀĞƌďůŝũĨ͘ �/Ŷ�Ěŝƚ�ŐĞǀĂů�ŝƐ�ŚĞƚ�ŽǀĞƌůŝũĚĞŶ�ŐĞĚĞŬƚ�

ǀŽŽƌ�ǌŽǀĞƌ�Ƶ�ŶŝĞƚ�ĂĐƟĞĨ�ĚĞĞůŶĞĞŵƚ�ĂĂŶ�ĚĞ�ǀŝũĂŶĚĞůŝũŬŚĞĚĞŶ͘
ͻ� Ƶ�ďĞŐĞĞŌ� ǌŝĐŚ�ŶĂĂƌ�ĞĞŶ� ůĂŶĚ�ǁĂĂƌ�ĞĞŶ�ŐĞǁĂƉĞŶĚ� ĐŽŶŇŝĐƚ�ďĞƐƚĂĂƚ͘� /Ŷ�Ěŝƚ�

geval is het overlijden gedekt voor zover :
Ͳ� Ğƌ�ĞĞŶ�ďŝũƉƌĞŵŝĞ�ŝƐ�ďĞƚĂĂůĚʡ
Ͳ� Ěŝƚ�ƵŝƚĚƌƵŬŬĞůŝũŬ�ŝŶ�ĚĞ�ďŝũǌŽŶĚĞƌĞ�ǀŽŽƌǁĂĂƌĚĞŶ�ǀĞƌŵĞůĚ�ƐƚĂĂƚʡ
Ͳ� Śŝũ�ŶŝĞƚ�ĂĐƟĞĨ�ĂĂŶ�ĚĞ�ǀŝũĂŶĚĞůŝũŬŚĞĚĞŶ�ĚĞĞůŶĞĞŵƚ͘

e)  oproer

Het overlijden, rechtstreeks of onrechtstreeks, door oproer, burgerlijke onlus-
ƚĞŶ͕� ĂůůĞ� ĐŽůůĞĐƟĞǀĞ� ŐĞǁĞůĚĚĂĚĞŶ� ǀĂŶ� ƉŽůŝƟĞŬĞ͕� ŝĚĞŽůŽŐŝƐĐŚĞ� ŽĨ� ƐŽĐŝĂůĞ� ĂĂƌĚ�
ʹ�ŵĞƚ�ŽĨ� ǌŽŶĚĞƌ�ŽƉƐƚĂŶĚ� ƚĞŐĞŶ�ĚĞ�ŽǀĞƌŚĞŝĚ�ŽĨ� ƚĞŐĞŶ�ŐĞůŝũŬ�ǁĞůŬĞ�ŐĞǀĞƐƟŐĚĞ�
ŵĂĐŚƚ�ʹ�ŝƐ�ŶŝĞƚ�ŐĞĚĞŬƚ�ďĞŚĂůǀĞ�ǁĂŶŶĞĞƌ�ĚĞ�ǀĞƌǌĞŬĞƌĚĞ�Ğƌ�ŶŝĞƚ�ĂĐƟĞĨ�ĂĂŶ�ŚĞĞŌ�
ĚĞĞůŐĞŶŽŵĞŶ�ĞŶ�ǁĂŶŶĞĞƌ�ĚĞ�ĂĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶ�ďĞĂŶƚǁŽŽƌĚĞŶ�ĂĂŶ�ĚĞ�ƚĞƌŵ�ƚĞƌƌŽƌŝƐ-
ŵĞ͕�ǌŽĂůƐ�ŐĞĚĞĮŶŝĞĞƌĚ�ĚŽŽƌ�ĚĞ�ǁĞƚ�ǀĂŶ�ϭ�ĂƉƌŝů�ϮϬϬϳ�ďĞƚƌĞīĞŶĚĞ�ĚĞ�ǀĞƌǌĞŬĞƌŝŶŐ�
tegen schade veroorzaakt door terrorisme.

f)   nucleair risico

Het overlijden veroorzaakt, rechtstreeks of onrechtstreeks, door of voortvloei-
ĞŶĚ�Ƶŝƚ� ĚĞ� ƌĂĚŝŽĂĐƟĞǀĞ͕� ĐŚĞŵŝƐĐŚĞ͕� ďĂĐƚĞƌŝŽůŽŐŝƐĐŚĞ͕� ƚŽǆŝƐĐŚĞ͕� ĞǆƉůŽƐŝĞǀĞ� ŽĨ�
ĂŶĚĞƌĞ�ŐĞǀĂĂƌůŝũŬĞ�ĞŝŐĞŶƐĐŚĂƉƉĞŶ�ǀĂŶ�ƐƉůŝũƚƐƚŽīĞŶ͕�ƌĂĚŝŽĂĐƟĞǀĞ͕�ĐŚĞŵŝƐĐŚĞ�ŽĨ�
ďĂĐƚĞƌŝŽůŽŐŝƐĐŚĞ�ƉƌŽĚƵĐƚĞŶ�ŽĨ�ĂĨǀĂůƐƚŽīĞŶ�ŝƐ�ŶŝĞƚ�ŐĞĚĞŬƚ�ďĞŚĂůǀĞ�ǁĂŶŶĞĞƌ��ĚĞ�
inwerking van deze elementen aansluit op daden die aan de term terrorisme 
ďĞĂŶƚǁŽŽƌĚĞŶ͕�ǌŽĂůƐ�ŐĞĚĞĮŶŝĞĞƌĚ�ĚŽŽƌ�ĚĞ�ǁĞƚ�ǀĂŶ�ϭ�ĂƉƌŝů�ϮϬϬϳ�ďĞƚƌĞīĞŶĚĞ�ĚĞ�
verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme.

Elk schadegeval veroorzaakt door wapens of tuigen die bestemd zijn om te ont-
ƉůŽīĞŶ�ĚŽŽƌ� ĚĞ� ƐƚƌƵĐƚƵƵƌǁŝũǌŝŐŝŶŐ� ǀĂŶ�ĚĞ� ĂƚŽŽŵŬĞƌŶ� ŝƐ� ŶŝĞƚ� ŐĞĚĞŬƚ� ĚŽŽƌ� Ěŝƚ�
contract.

3.2.  Wat wordt er uitgekeerd bij een niet-gedekt overlijden?

Bij een niet-gedekt overlijden volgens de bepalingen van punt 3.1., betaalt Del-
ƚĂ� >ůŽǇĚ�>ŝĨĞ�ĚĞ� ƚŚĞŽƌĞƟƐĐŚĞ�ĂŅŽŽƉǁĂĂƌĚĞ�Ƶŝƚ͕�ďĞƌĞŬĞŶĚ�ŽƉ�ĚĞ�ĚĂŐ�ǀĂŶ�ŚĞƚ�
ŽǀĞƌůŝũĚĞŶ͕�ĞǀĞŶǁĞů�ďĞƉĞƌŬƚ�ƚŽƚ�ĚĞ�ǀĞƌǌĞŬĞƌĚĞ�ƉƌĞƐƚĂƟĞƐ�ďŝũ�ŽǀĞƌůŝũĚĞŶ͘

�ĞůƚĂ�>ůŽǇĚ�>ŝĨĞ�ǌĂů�ĞĐŚƚĞƌ�ŐĞĞŶ�ĞŶŬĞů�ďĞĚƌĂŐ�ƵŝƚŬĞƌĞŶ�ĂĂŶ�ĞĞŶ�ďĞŐƵŶƐƟŐĚĞ�ĚŝĞ�
ǀƌŝũǁŝůůŝŐ�ĞŶ�ŽƉǌĞƩĞůŝũŬ�ŚĞƚ�ŽǀĞƌůŝũĚĞŶ�ǀĂŶ�ĚĞ�ǀĞƌǌĞŬĞƌĚĞ�ǀĞƌŽŽƌǌĂĂŬƚ�ŽĨ�Ğƌ�ƚŽĞ�
ĂĂŶŐĞƐƉŽŽƌĚ�ŚĞĞŌ͘

ϯ͘ϯ͘�� tĞůŬĞ�ĚŽĐƵŵĞŶƚĞŶ�ǌŝũŶ�ŶŽĚŝŐ�Žŵ�ĚĞ�ƉƌĞƐƚĂƟĞƐ� ƚĞ�ǀĞƌĞīĞ-
nen?

�ĞůƚĂ�>ůŽǇĚ�>ŝĨĞ�ďĞƚĂĂůƚ�ĚĞ�ƉƌĞƐƚĂƟĞƐ�Ƶŝƚ�ĂĂŶ�ĚĞ�ďĞŐƵŶƐƟŐĚĞŶ͕�ŶĂ�ŽŶƚǀĂŶŐƐƚ�ǀĂŶ�
de volgende documenten:

ĂͿ��ďŝũ�ůĞǀĞŶ�ƟũĚĞŶƐ�ŽĨ�ďŝũ�ĂŇŽŽƉ�ǀĂŶ�ŚĞƚ�ĐŽŶƚƌĂĐƚ͗

ͻ� ĞĞŶ�ďĞǁŝũƐ�ǀĂŶ�ůĞǀĞŶ�ŽƉ�Ƶǁ�ŶĂĂŵʡ
ͻ� ĞĞŶ�ŬǁŝũƚƐĐŚƌŝŌ�ŵĞƚ�ǀĞƌŵĞůĚŝŶŐ�ǀĂŶ�Ƶǁ�ƌŝũŬƐƌĞŐŝƐƚĞƌŶƵŵŵĞƌ͘

b)  bij uw overlijden:

ͻ� ĞĞŶ�ƵŝƩƌĞŬƐĞů�Ƶŝƚ�ĚĞ�ŽǀĞƌůŝũĚĞŶƐĂŬƚĞ�ŵĞƚ�ǀĞƌŵĞůĚŝŶŐ�ǀĂŶ�Ƶǁ�ŐĞďŽŽƌƚĞĚĂ-
ƚƵŵʡ

ͻ� ĞĞŶ�ďĞǁŝũƐ�ǀĂŶ�ůĞǀĞŶ�ǀĂŶ�ĚĞ�ďĞŐƵŶƐƟŐĚĞ;ŶͿʡ
ͻ� ĞĞŶ�ŵĞĚŝƐĐŚ�ĂƩĞƐƚ�ŵĞƚ�ǀĞƌŵĞůĚŝŶŐ�ǀĂŶ�ĚĞ�ĚŽŽĚƐŽŽƌǌĂĂŬʡ
ͻ� ;ĞǀĞŶƚƵĞĞůͿ�ĞĞŶ�ĂŬƚĞ�ǀĂŶ�ďĞŬĞŶĚŚĞŝĚ�ǁĂŶŶĞĞƌ�ĚĞ�ďĞŐƵŶƐƟŐĚĞ;ŶͿ�ŶŝĞƚ�ďŝũ�

naam zijn/is genoemd.

/ŶĚŝĞŶ�ǁŽƌĚƚ�ǀĂƐƚŐĞƐƚĞůĚ�ĚĂƚ�Ƶǁ� ůĞĞŌŝũĚ�ŽŶŽƉǌĞƩĞůŝũŬ� ǀĞƌŬĞĞƌĚ�ǁĞƌĚ�ŵĞĞŐĞ-
deeld aan Delta Lloyd Life, dan bepaalt Delta Lloyd Life een nieuwe verzekerde 
ƉƌĞƐƚĂƟĞ�ŽƉ�ďĂƐŝƐ�ǀĂŶ�ĚĞ�ũƵŝƐƚĞ�ůĞĞŌŝũĚ�ĞŶ�ƚĞŐĞŶ�ĚĞǌĞůĨĚĞ�ďŝũĚƌĂŐĞ͘�/ŶĚŝĞŶ�Ƶǁ�
ůĞĞŌŝũĚ�ĞĐŚƚĞƌ�ŽƉǌĞƩĞůŝũŬ�ǀĞƌŬĞĞƌĚ�ǁĞƌĚ�ŵĞĞŐĞĚĞĞůĚ͕�ǀĞƌůŝĞƐƚ�Ƶ�Ƶǁ�ƌĞĐŚƚ�ŽƉ�ĚĞ�
ǀĞƌǌĞŬĞƌĚĞ�ƉƌĞƐƚĂƟĞƐ͘

4.  Bijdragen

4.1.  Wanneer en hoe worden de bijdragen betaald?

�Ğ�ďŝũĚƌĂŐĞŶ�ǌŝũŶ�ďĞƚĂĂůďĂĂƌ�ŽǀĞƌĞĞŶŬŽŵƐƟŐ�ĚĞ�ďŝũǌŽŶĚĞƌĞ�ǀŽŽƌǁĂĂƌĚĞŶ͘�

�Ğ�ďŝũĚƌĂŐĞďĞƚĂůŝŶŐ�ŝƐ�ĨĂĐƵůƚĂƟĞĨ͘
De bijdragen worden verhoogd met de taksen toepasselijk op de levensverze-
kering.

Wanneer de bijdragebetaling wordt stopgezet, wordt de groepsverzekering ge-
reduceerd op de wijze zoals beschreven in punt 6.1.2. of houdt de dekking op 
ŝŶĚŝĞŶ�ĂůůĞĞŶ�ƌŝƐŝĐŽǁĂĂƌďŽƌŐĞŶ�ǀĞƌǌĞŬĞƌĚ�ǁĂƌĞŶ�ŽŶĚĞƌ�ĚĞ�ǀŽƌŵ�ǀĂŶ�ĞĞŶ�ƟũĚĞůŝũ-
ke verzekering zonder opbouw  van reserves.

5.  Winstaandelen

5.1.  Hoe worden de winstaandelen toegekend en verdeeld?

Volgens de statuten van Delta Lloyd Life delen de contracten in de 
winst die door Delta Lloyd Life werd gerealiseerd. De winstaande-

len worden toegekend volgens het deelnemingsplan dat aan de &^D�� 
;&ŝŶĂŶĐŝĂů�^ĞƌǀŝĐĞƐ�ĂŶĚ�DĂƌŬĞƚƐ��ƵƚŚŽƌŝƚǇͿ is meegedeeld. De toekenningsvoor-
waarden worden uiteengezet in de bijzondere voorwaarden.

6.  Reductie en afkoop – opnieuw 
 
in werking stellen – voorschot- 
 
ten – uittreding

ϲ͘ϭ͘�� ZĞĚƵĐƟĞ

ϲ͘ϭ͘ϭ͘� WƌŽĐĞĚƵƌĞ�ďŝũ�ƵŝƩƌĞĚŝŶŐ

/Ŷ�ŐĞǀĂů�ǀĂŶ�ƵŝƩƌĞĚŝŶŐ� �ǁŽƌĚƚ�ŽǀĞƌŐĞŐĂĂŶ� ƚŽƚ�ĚĞ� ƌĞĚƵĐƟĞ�ǀĂŶ�ĚĞ�ǀĞƌǌĞŬĞƌĚĞ�
ƉƌĞƐƚĂƟĞƐ͕�ĞǀĞŶǁĞů�ŽŶĚĞƌ�ǀŽŽƌďĞŚŽƵĚ�ǀĂŶ�ĚĞ�ďĞƉĂůŝŶŐĞŶ�ƚĞƌǌĂŬĞ�ŝŶ�ĚĞ�ďŝũǌŽŶ-
dere voorwaarden.
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6.1.2. Procedure bij niet-betaling van de bijdrage

Wanneer de gestorte bijdrage die door de inrichter gedragen wordt, lager is dan 
deze die krachtens het pensioenreglement moet worden toegewezen aan het 
ŐĞĚĞĞůƚĞ�ǀĂŶ�ĚĞ�ƉĞŶƐŝŽĞŶƚŽĞǌĞŐŐŝŶŐ�ĚĂƚ�ĚŽŽƌ�ĚĞ�ŝŶƌŝĐŚƚĞƌ�ǁŽƌĚƚ�ŐĞĮŶĂŶĐŝĞƌĚ͕�
ĚĂŶ�ǁŽƌĚƚ�ŚĞƚ�ǀĞƌƐĐŚŝů�Ƶŝƚ�ŚĞƚ�ĮŶĂŶĐŝĞƌŝŶŐƐĨŽŶĚƐ�ŐĞƉƵƚ͘��ŝũ�ƵŝƚƉƵƫŶŐ�ǀĂŶ�Ěŝƚ�
fonds wordt aan u en de inrichter (indien u bij hem in dienst  bent) een aange-
tekende brief verzonden waarin Delta Lloyd Life aan de gevolgen van de niet-
betaling van de bijdrage herinnert.
�ůŝũŌ�ĚĞ�ďŝũĚƌĂŐĞ�ŽŶďĞƚĂĂůĚ�ϯϬ�ĚĂŐĞŶ�ŶĂ�ĚĞ�ǀĞƌǌĞŶĚŝŶŐ�ǀĂŶ�ĚĞǌĞ�ĂĂŶŐĞƚĞŬĞŶĚĞ�
ďƌŝĞĨ�ĚĂŶ�ǁŽƌĚĞŶ�ĚĞ�ǀĞƌǌĞŬĞƌĚĞ�ƉƌĞƐƚĂƟĞƐ�ĚŽŽƌ��ĞůƚĂ�>ůŽǇĚ�>ŝĨĞ�ŐĞƌĞĚƵĐĞĞƌĚ�ŝŶ�
ĚĞ�ĐŽŵďŝŶĂƟĞ�ďĞƉĂĂůĚ�ŝŶ�ŚĞƚ�ƉĞŶƐŝŽĞŶƌĞŐůĞŵĞŶƚ͘

sŽŽƌ�ŚĞƚ�ďĞƌĞŬĞŶĞŶ�ǀĂŶ�ĚĞ�ƌĞĚƵĐƟĞǁĂĂƌĚĞ�ǁŽƌĚƚ�ƵŝƚŐĞŐĂĂŶ�ǀĂŶ�ĚĞ�ŽŶďĞƚĂĂůĚ�
ŐĞďůĞǀĞŶ�ǀĞƌǀĂůĚĂŐ͘��Ğ�ƌĞĚƵĐƟĞ�ŐĂĂƚ�ŽƉ�ĚĞǌĞ�ĚĂƚƵŵ�ŝŶ͘

Indien de betaling van de bijdragen stopgezet wordt, wat ook de oorzaak ervan 
ŵĂŐ�ǌŝũŶ͕�ďƌĞŶŐƚ��ĞůƚĂ�>ůŽǇĚ�>ŝĨĞ�Ƶ�ŽƉ�ĚĞ�ŚŽŽŐƚĞ�ǀĂŶ�ĚĞǌĞ�ƐƚŽƉǌĞƫŶŐ�ĚŽŽƌ�ŵŝĚ-
del van een brief, binnen de drie maanden die volgen op de eerste onbetaalde 
vervaldatum.

�Ğ�ƌŝƐŝĐŽĚĞŬŬŝŶŐĞŶ�ǁŽƌĚĞŶ�ĂƵƚŽŵĂƟƐĐŚ�ŽŶƚďŽŶĚĞŶ�ŽƉ�ĚĞ�ϭĞ�ǀĂŶ�ĚĞ�ŵĂĂŶĚ�ĚŝĞ�
volgt op de datum waarop de betaling van de bijdragen stopgezet werd.

ϲ͘Ϯ͘�� �ŅŽŽƉ

ϲ͘Ϯ͘ϭ͘� tĂŶŶĞĞƌ�ŬƵŶƚ�Ƶ�ĂŅŽƉĞŶ͍

�ŽůĂŶŐ��Ƶ�ŶŝĞƚ�ďĞŶƚ�ƵŝƚŐĞƚƌĞĚĞŶ͕�ŬĂŶ�ŚĞƚ�ƌĞĐŚƚ�ŽƉ�ĂŅŽŽƉ�ŶŝĞƚ�ǁŽƌĚĞŶ�ƵŝƚŐĞŽĞ-
ĨĞŶĚ͕�ďĞŚŽƵĚĞŶƐ�ŝŶ�ĚĞ�ĚŽŽƌ�ĚĞ�ďŝũǌŽŶĚĞƌĞ�ǀŽŽƌǁĂĂƌĚĞŶ�ŐĞƐƉĞĐŝĮĐĞĞƌĚĞ�ŐĞǀĂů-
len en enkel in uw voordeel.

�Ğ�ĂŅŽŽƉ�ŝƐ�ĞŶŬĞů�ŵŽŐĞůŝũŬ�ŽƉ�ŚĞƚ�ŽŐĞŶďůŝŬ�ǀĂŶ�Ƶǁ�ƉĞŶƐŝŽŶĞƌŝŶŐ�ŽĨ�ƚĞŶ�ǀƌŽĞŐ-
ƐƚĞ�ǀĂŶĂĨ�ŚĞƚ�ŽŐĞŶďůŝŬ�ĚĂƚ�Ƶ�ĚĞ� ůĞĞŌŝũĚ�ǀĂŶ�ϲϬ� ũĂĂƌ�ďĞƌĞŝŬƚ͘�dŽƚ�ϯϭ�ĚĞĐĞŵďĞƌ�
2009 is deze bepaling niet van toepassing op de pensioentoezeggingen inge-
ƐƚĞůĚ�ĚŽŽƌ�ĞĞŶ�ĐŽůůĞĐƟĞǀĞ�ĂƌďĞŝĚƐŽǀĞƌĞĞŶŬŽŵƐƚ�ŽĨ�ĞĞŶ�ƉĞŶƐŝŽĞŶƌĞŐůĞŵĞŶƚ�ŐĞ-
ƐůŽƚĞŶ�ǀſſƌ�ϭϱ�ŶŽǀĞŵďĞƌ�ϮϬϬϯ͘

ϲ͘Ϯ͘Ϯ͘� ,ŽĞ�ǁŽƌĚƚ�ĚĞ�ĂŅŽŽƉ�ĂĂŶŐĞǀƌĂĂŐĚ͍

�Ğ�ĂŅŽŽƉ�ŵŽĞƚ�ƐĐŚƌŝŌĞůŝũŬ�ǁŽƌĚĞŶ�ĂĂŶŐĞǀƌĂĂŐĚ͘��Ğ�ĂĂŶǀƌĂĂŐ�ŵŽĞƚ�ŐĞĚĂŐƚĞ-
kend en ondertekend  zijn.

ϲ͘Ϯ͘ϯ͘� ,ŽĞ�ǁŽƌĚƚ�ĚĞ�ĂŅŽŽƉǁĂĂƌĚĞ�ďĞƌĞŬĞŶĚ͍

sŽŽƌ�ĚĞ�ďĞƌĞŬĞŶŝŶŐ�ǀĂŶ�ĚĞ�ĂŅŽŽƉǁĂĂƌĚĞ�ŶĞĞŵƚ��ĞůƚĂ�>ůŽǇĚ�>ŝĨĞ�ĂůƐ�ďĞƌĞŬĞ-
ningsdatum de eerste dag van de maand die volgt op   of samenvalt met   de 
ĚĂƚƵŵ�ǀĞƌŵĞůĚ�ŽƉ�Ƶǁ�ƐĐŚƌŝŌĞůŝũŬĞ�ĂĂŶǀƌĂĂŐ͘��Ğ�ĂŅŽŽƉ�ŐĂĂƚ� ŝŶ�ŽƉ�ĚĞ�ĚĂƚƵŵ�
ǁĂĂƌŽƉ�Ƶ�ƚŽĞƐƚĞŵƚ�ŝŶ�ĚĞ�ďĞƚĂůŝŶŐ�ǀĂŶ�ĚĞ�ĂŅŽŽƉǁĂĂƌĚĞ͘

�ŝũ�ĂŅŽŽƉ�ǀſſƌ�ŚĞƚ�ďĞƌĞŝŬĞŶ�ǀĂŶ�ĚĞ�ƉĞŶƐŝŽĞŶůĞĞŌŝũĚ�ďĞƉĂĂůĚ�ŝŶ�ĚĞ�ďŝũǌŽŶĚĞƌĞ�
ǀŽŽƌǁĂĂƌĚĞŶ͕� ŝƐ� ĞĞŶ� ĂŅŽŽƉǀĞƌŐŽĞĚŝŶŐ� ǀĞƌƐĐŚƵůĚŝŐĚ�ĚŝĞ� ŐĞůŝũŬ� ŝƐ� ĂĂŶ� ϭй� ǀĂŶ�
ĚĞ�ƚŚĞŽƌĞƟƐĐŚĞ�ĂŅŽŽƉǁĂĂƌĚĞ�ǀĞƌŵĞŶŝŐǀƵůĚŝŐĚ�ŵĞƚ�ĚĞ� ƚŽƚ�ĚĞ�ĞŝŶĚǀĞƌǀĂůĚĂŐ�
ŶŽŐ�ƚĞ�ǀĞƌƐƚƌŝũŬĞŶ�ůŽŽƉƟũĚ�ǀĂŶ�ĚĞ�ŽǀĞƌĞĞŶŬŽŵƐƚ�ƵŝƚŐĞĚƌƵŬƚ�ŝŶ�ũĂƌĞŶ͘���Ğ�ĂůĚƵƐ�
ďĞƌĞŬĞŶĚĞ�ĂŅŽŽƉǀĞƌŐŽĞĚŝŶŐ�ŵĂŐ�ŶŝĞƚ�ŵĞĞƌ�ďĞĚƌĂŐĞŶ�ĚĂŶ�ϱй�ǀĂŶ�ĚĞ�ƚŚĞŽƌĞƟ-
ƐĐŚĞ�ĂŅŽŽƉǁĂĂƌĚĞ͕�ŵĂĂƌ�ǌĂů�ĂůƟũĚ�ŵŝŶƐƚĞŶƐ�ŐĞůŝũŬ�ǌŝũŶ�ĂĂŶ�ϳϱ�ĞƵƌŽ͘��ŝƚ�ďĞĚƌĂŐ�
ǀĂŶ�ϳϱ�ĞƵƌŽ�ǁŽƌĚƚ�ŐĞŢŶĚĞǆĞĞƌĚ�ŝŶ�ĨƵŶĐƟĞ�ǀĂŶ�ĚĞ�ŐĞǌŽŶĚŚĞŝĚƐŝŶĚĞǆ�;ďĂƐŝƐ�ϭϵϴϴ��
= 100). Het indexcijfer dat in aanmerking moet worden genomen, is dat van 
ĚĞ�ƚǁĞĞĚĞ�ŵĂĂŶĚ�ǀĂŶ�ŚĞƚ�ƚƌŝŵĞƐƚĞƌ�ĚĂƚ�ĂĂŶ�ĚĞ�ĚĂƚƵŵ�ǀĂŶ�ĂŅŽŽƉ�ǀŽŽƌĂĨŐĂĂƚ͘�
Indien de waarde van de reserves gekoppeld is aan de waarde van een beleg-
ŐŝŶŐƐĨŽŶĚƐ�;dĂŬ�ϮϯͿ�ŵĂŐ�ĚĞ�ĂŅŽŽƉǀĞƌŐŽĞĚŝŶŐ�ŶŝĞƚ�ŚŽŐĞƌ�ǌŝũŶ�ĚĂŶ�ϱй�ǀĂŶ�ŚĞƚ�
bedrag van de afgekochte pensioenreserves.

/ŶĚŝĞŶ�Ƶ�ĞĐŚƚĞƌ�ĚĞ�ĂŅŽŽƉ�ǀƌĂĂŐƚ�ďŝŶŶĞŶ�ĞĞŶ�ƉĞƌŝŽĚĞ�ǀĂŶ�ϱ� ũĂĂƌ�ǀŽŽƌĂĨŐĂĂŶĚ�
aan de datum van de ingang van de pensionering, bepaald in de bijzondere 
ǀŽŽƌǁĂĂƌĚĞŶ͕�ǌĂů��ĞůƚĂ�>ůŽǇĚ�>ŝĨĞ�ĚĞǌĞ�ĂŅŽŽƉǀĞƌŐŽĞĚŝŶŐ�ŶŝĞƚ�ĂĬŽƵĚĞŶ͘

6.3.  Kan de groepsverzekering opnieuw in werking worden ge-
steld?

Een gereduceerde, afgekochte of opgezegde groepsverzekering kan opnieuw  in 
ǁĞƌŬŝŶŐ�ǁŽƌĚĞŶ�ŐĞƐƚĞůĚ�ǀŽŽƌ�ĚĞ�ǀĞƌǌĞŬĞƌĚĞ�ƉƌĞƐƚĂƟĞƐ�ĚŝĞ�ŽƉ�ĚĞ�ĚĂƚƵŵ�ǀĂŶ�ĚĞ�
ƌĞĚƵĐƟĞ͕�ĂŅŽŽƉ�ŽĨ�ŽƉǌĞŐŐŝŶŐ�ǀĂŶ�ŬƌĂĐŚƚ�ǁĂƌĞŶ͘

�ŝũ�ĞĞŶ�ŐĞƌĞĚƵĐĞĞƌĚĞ�ŐƌŽĞƉƐǀĞƌǌĞŬĞƌŝŶŐ�ŚĞĞŌ�ĚĞ�ŝŶƌŝĐŚƚĞƌ�ĚĂĂƌǀŽŽƌ�ĚƌŝĞ�ũĂĂƌ�ĚĞ�
ƟũĚ͕�ďŝũ�ĞĞŶ�ĂĨŐĞŬŽĐŚƚĞ�ŽĨ�ŽƉŐĞǌĞŐĚĞ�ŐƌŽĞƉƐǀĞƌǌĞŬĞƌŝŶŐ�ĚƌŝĞ�ŵĂĂŶĚĞŶ͘

Een gereduceerde groepsverzekering wordt opnieuw  in werking gesteld mits 
betaling van een nieuwe bijdrage, rekening houdend met de opgebouwde the-
ŽƌĞƟƐĐŚĞ�ĂŅŽŽƉǁĂĂƌĚĞ�ŽƉ�ŚĞƚ�ŽŐĞŶďůŝŬ�ǀĂŶ�ĚĞ�ǁĞĚĞƌŝŶǁĞƌŬŝŶŐƐƚĞůůŝŶŐ͘

Een afgekochte groepsverzekering wordt opnieuw  in werking gesteld door 
ĚĞ�ĂŅŽŽƉǁĂĂƌĚĞ�ƚĞƌƵŐ��ƚĞ�ƐƚŽƌƚĞŶ�ĞŶ�ŵŝƚƐ�ďĞƚĂůŝŶŐ�ǀĂŶ�ĞĞŶ�ŶŝĞƵǁĞ�ďŝũĚƌĂŐĞ͕�
ƌĞŬĞŶŝŶŐ�ŚŽƵĚĞŶĚ�ŵĞƚ�ĚĞ�ƚŚĞŽƌĞƟƐĐŚĞ�ĂŅŽŽƉǁĂĂƌĚĞ�ŽƉ�ŚĞƚ�ŽŐĞŶďůŝŬ�ǀĂŶ�ĚĞ�
ĂŅŽŽƉ͘

Wordt de groepsverzekering opnieuw  in werking gesteld, dan zijn de op dat 
ogenblik geldende voorwaarden van kracht voor de aanvaarding van het risico. 
�Ğ�ǁĞĚĞƌŝŶǁĞƌŬŝŶŐƐƚĞůůŝŶŐ�ŬĂŶ�ďŝŶŶĞŶ�ĚĞ�ǀŝŐĞƌĞŶĚĞ�ǁĞƩĞůŝũŬĞ�ďĞƉĂůŝŶŐĞŶ�ĂĨ-
hankelijk worden gemaakt van een risicoanalyse.

ϲ͘ϰ͘�� sŽŽƌƐĐŚŽƩĞŶ�ĞŶ�ŝŶƉĂŶĚŐĞǀŝŶŐĞŶ

sŽŽƌƐĐŚŽƩĞŶ� ŽƉ� ƉƌĞƐƚĂƟĞƐ͕� ŝŶƉĂŶĚŐĞǀŝŶŐĞŶ� ǀĂŶ� ƉĞŶƐŝŽĞŶƌĞĐŚƚĞŶ� ǀŽŽƌ� ŚĞƚ�
ǁĂĂƌďŽƌŐĞŶ�ǀĂŶ�ĞĞŶ�ůĞŶŝŶŐ�ĞŶ�ĚĞ�ƚŽĞǁŝũǌŝŶŐ�ǀĂŶ�ĚĞ�ĂŅŽŽƉǁĂĂƌĚĞ�ĂĂŶ�ĚĞ�ǁĞ-
dersamenstelling van een hypothecair krediet worden slechts toegestaan als ze 
tot doel hebben om het u mogelijk te maken onroerende goederen die gelegen 
zijn binnen de Europese Economische Ruimte (EER) en belastbare inkomsten 
opbrengen binnen de EER, te verwerven, te bouwen, te verbeteren, te herstel-
len of te verbouwen.
Deze  mogelijkheden gelden niet voor groepsverzekeringen die met beleggings-
fondsen zijn verbonden.

�ŝĞ�ǀŽŽƌƐĐŚŽƩĞŶ�ĞŶ�ůĞŶŝŶŐĞŶ�ŵŽĞƚĞŶ�ǁŽƌĚĞŶ�ƚĞƌƵŐďĞƚĂĂůĚ�ǌŽĚƌĂ�ĚŝĞ�ŐŽĞĚĞƌĞŶ�
uit uw vermogen verdwijnen.

,Ğƚ�ǀŽŽƌƐĐŚŽƚ�ŝƐ�ďĞƉĞƌŬƚ�ƚŽƚ�ŚĞƚ�ŬůĞŝŶƐƚĞ��ďĞĚƌĂŐ�ĚĂƚ�ĚĞ�ĂŅŽŽƉǁĂĂƌĚĞ�ŬĂŶ�ďĞ-
ƌĞŝŬĞŶ�ƟũĚĞŶƐ�ĚĞ�ƌĞƐƚĞƌĞŶĚĞ�ĚƵƵƌ�ǀĂŶ�ŚĞƚ�ĐŽŶƚƌĂĐƚ͕�ǀĞƌŵŝŶĚĞƌĚ�ŵĞƚ�ĚĞ�ǁĞƩĞůŝũŬ�
ǀĞƌƉůŝĐŚƚĞ�ŝŶŚŽƵĚŝŶŐĞŶ�ďĞƌĞŬĞŶĚ�ĂůƐŽĨ�ŚĞƚ�Žŵ�ĞĞŶ�ĂŅŽŽƉ�ŐŝŶŐ�ŽƉ�ĚĂƚƵŵ�ǀĂŶ�
ŽƉŶĞŵŝŶŐ�ǀĂŶ�ŚĞƚ�ǀŽŽƌƐĐŚŽƚ͘�KƉ�ĚĞ�ǀĞƌǀĂůĚĂŐ�ǁŽƌĚĞŶ�ĚĞ�ƉƌĞƐƚĂƟĞƐ�ǀĞƌŵŝŶ-
derd met het bedrag van het niet terugbetaalde voorschot en de eventueel on-
betaald gebleven interesten.

/ŶĚŝĞŶ�ŚĞƚ�ǀĞƌǌĞŬĞƌĚĞ�ŬĂƉŝƚĂĂů�ďŝũ�ŽǀĞƌůŝũĚĞŶ�ƟũĚĞŶƐ�ĚĞ�ƉĞƌŝŽĚĞ�ǁĂĂƌŝŶ�ĞĞŶ�ŚǇ-
pothecair krediet wedersamengesteld wordt, om welke reden ook vermindert 
of verdwijnt, dan worden voornoemde grenzen op dat ogenblik herberekend. 
Indien het bedrag van het weder samen te stellen krediet hoger ligt dan het 
herberekend maximum, dient u dit overschot terug  te betalen aan Delta Lloyd 
>ŝĨĞ͕�ƚĞŶǌŝũ�Ƶ�ĞĞŶ�ƉĂƐƐĞŶĚĞ�ďŝũŬŽŵĞŶĚĞ�ŽǀĞƌůŝũĚĞŶƐĚĞŬŬŝŶŐ�ŽŶĚĞƌƐĐŚƌŝũŌ͘

ϲ͘ϱ͘�� hŝƩƌĞĚŝŶŐ

�ŝũ�Ƶǁ�ƵŝƩƌĞĚŝŶŐ�ďŝũ�ĚĞ�ŝŶƌŝĐŚƚĞƌ�;Žŵ�ŐĞůŝũŬ�ǁĞůŬĞ�ƌĞĚĞŶͿ͕�ǁŽƌĚƚ�ĚĞ�ďĞƚĂůŝŶŐ�ǀĂŶ�
de werkgeversbijdragen en de persoonlijke bijdragen stopgezet vanaf de eerste 
ĚĂŐ�ǀĂŶ�ĚĞ�ŵĂĂŶĚ�ƐĂŵĞŶǀĂůůĞŶĚ�ŵĞƚ�ŽĨ�ǀŽůŐĞŶĚ�ŽƉ�ĚĞ�ĚĂƚƵŵ�ǀĂŶ�ƵŝƩƌĞĚŝŶŐ͘
De reserves zijn door u verworven, tenzij anders bepaald in de bijzondere voor-
waarden.

ϲ͘ϲ͘�� tĂƚ�ǌŝũŶ�ĚĞ�ƉƌĂŬƟƐĐŚĞ�ŵŽĚĂůŝƚĞŝƚĞŶ�ŝŶ�ŐĞǀĂů�ǀĂŶ�ƵŝƩƌĞĚŝŶŐ͍

/Ŷ�ŐĞǀĂů�ǀĂŶ�ƵŝƩƌĞĚŝŶŐ� �ŵŽĞƚ�ĚĞ� ŝŶƌŝĐŚƚĞƌ��ĞůƚĂ�>ůŽǇĚ�>ŝĨĞ�ŚŝĞƌǀĂŶ�ƚĞŶ� ůĂĂƚƐƚĞ�
ďŝŶŶĞŶ�ĚĞ�ϯϬ�ĚĂŐĞŶ�ƐĐŚƌŝŌĞůŝũŬ�ŽƉ�ĚĞ�ŚŽŽŐƚĞ�ďƌĞŶŐĞŶ͘
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Delta Lloyd Life deelt binnen de 30 dagen die volgen op dit bericht, het bedrag 
ǀĂŶ�Ƶǁ�ǀĞƌǁŽƌǀĞŶ�ƌĞƐĞƌǀĞƐ͕�ĚĞ�ŽǀĞƌĞĞŶƐƚĞŵŵĞŶĚĞ�ǀĞƌǁŽƌǀĞŶ�ƉƌĞƐƚĂƟĞƐ�ĞŶ�ĚĞ�
keuzemogelijkheden die u worden aangeboden, aan de inrichter mee, die u op 
zijn beurt hierover inlicht. Er wordt tevens meegedeeld of de overlijdensdek-
ŬŝŶŐ�Ăů�ĚĂŶ�ŶŝĞƚ�ďĞŚŽƵĚĞŶ�ďůŝũŌ͘

h�ŚĞďƚ� ĞǀĞŶĞĞŶƐ� ϯϬ� ĚĂŐĞŶ�ƟũĚ� ŶĂĚĂƚ� ĚĞ� ŝŶƌŝĐŚƚĞƌ� Ƶ� ŽƉ� ĚĞ� ŚŽŽŐƚĞ� ŚĞĞŌ� ŐĞ-
bracht, om de inrichter mee te delen hoe u uw verworven reserves gaat aan-
wenden. Binnen de 15 dagen die daarop volgen, moet de inrichter uw beslissing 
aan Delta Lloyd Life meedelen.

Delta Lloyd Life voert in de daaropvolgende 30 dagen uw beslissing uit. De 
ǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞ�ŬĞƵǌĞŵŽŐĞůŝũŬŚĞĚĞŶ�ďŝũ�ƵŝƩƌĞĚŝŶŐ��ǀŝŶĚƚ�Ƶ�ŝŶ�ĚĞ�ďŝũǌŽŶĚĞƌĞ�ǀŽŽƌ-
waarden.

/ŶĚŝĞŶ�Ƶ�ĚĞ�ŝŶƌŝĐŚƚĞƌ�ŶŝĞƚ�ďŝŶŶĞŶ�ĚĞ�ǀĞƌŵĞůĚĞ�ϯϬ�ĚĂŐĞŶ�ƐĐŚƌŝŌĞůŝũŬ�ǀĂŶ�Ƶǁ�ďĞ-
slissing op de hoogte brengt, blijven de verworven reserves bij Delta Lloyd Life 
zonder wijziging van de pensioentoezegging.

U kunt op elk ogenblik, en dit ook na het verstrijken van de termijn van 30 
dagen, vragen om uw reserves te transfereren naar de pensioeninstelling van 
de onderneming of de sector van uw nieuwe werkgever, naar een erkende pen-
sioeninstelling of naar de onthaalstructuur. In dit geval moet u uw beslissing 
aan Delta Lloyd Life meedelen. Delta Lloyd Life zal de overdracht dan uitvoeren 
binnen de 30 dagen die volgen op deze mededeling.

ϲ͘ϳ͘� �ĞģŝŶĚŝŐŝŶŐ�ǀĂŶ�ĚĞ�ĂĂŶƐůƵŝƟŶŐ

/ŶĚŝĞŶ�Ƶ�ǁĞůŝƐǁĂĂƌ�ǁĞƌŬǌĂĂŵ�ďůŝũŌ�ďŝũ� ĚĞ� ŝŶƌŝĐŚƚĞƌ͕ �ŵĂĂƌ�ŶŝĞƚ� ůĂŶŐĞƌ� ǀŽůĚŽĞƚ�
ĂĂŶ�ĚĞ�ĂĂŶƐůƵŝƟŶŐƐǀŽŽƌǁĂĂƌĚĞŶ͕�ǁŽƌĚƚ�ĚĞ�ďĞƚĂůŝŶŐ�ǀĂŶ�ĚĞ�ǁĞƌŬŐĞǀĞƌƐďŝũĚƌĂ-
gen en de persoonlijke bijdragen stopgezet vanaf de eerste dag van de maand 
samenvallend met of volgend op de datum waarop u niet langer voldoet aan de 
ĂĂŶƐůƵŝƟŶŐƐǀŽŽƌǁĂĂƌĚĞŶ͘

De reserves zijn door u verworven, tenzij anders bepaald in de bijzondere voor-
waarden.

���� %HSDOLQJHQ� L�Y�P�� KHW� ÀQDQ� 
 
cieringsfonds

�ůƐ�ŽŶĚĞƌĚĞĞů�ǀĂŶ�ĚĞ�ŐƌŽĞƉƐǀĞƌǌĞŬĞƌŝŶŐ�ǁŽƌĚƚ�ĞĞŶ�ĮŶĂŶĐŝĞƌŝŶŐƐĨŽŶĚƐ�ŽƉŐĞƌŝĐŚƚ�
dat door Delta Lloyd Life wordt beheerd.

�ŝƚ�ĨŽŶĚƐ�ŝƐ�ĞĞŶ�ĐŽůůĞĐƟĞǀĞ�ƌĞƐĞƌǀĞ͕�ŐĞĮŶĂŶĐŝĞƌĚ�ĚŽŽƌ͗
ͻ� ĚĞ�ŽǀĞƌůŝũĚĞŶƐŬĂƉŝƚĂůĞŶ�ĚŝĞ�ĞƌŽƉ�ŐĞƐƚŽƌƚ�ǌŽƵĚĞŶ�ǁŽƌĚĞŶ�ďŝũ�ŐĞďƌĞŬ�ĂĂŶ�ĂŶ-

ĚĞƌĞ�ďĞŐƵŶƐƟŐĚĞŶ�;ǌŝĞ�ĂƌƟŬĞů�Ϯ͘ϰ͘Ϯ͘Ϳ͖
ͻ� ĚĞ�ĂŅŽŽƉǁĂĂƌĚĞŶ�ǀĂŶ�ŚĞƚ�ŐĞĚĞĞůƚĞ�ǀĂŶ�ĚĞ�ƉĞŶƐŝŽĞŶƚŽĞǌĞŐŐŝŶŐ�ĚĂƚ�ĚŽŽƌ�

ĚĞ�ŝŶƌŝĐŚƚĞƌ�ǁŽƌĚƚ�ŐĞĮŶĂŶĐŝĞƌĚ͕�ǀĂŶ�ĚĞ�ĂĂŶŐĞƐůŽƚĞŶĞŶ�ĚŝĞ�Ğƌ�ŐĞĞŶ�ĞŝŐĞŶĂĂƌ�
ǀĂŶ�ǌŽƵĚĞŶ�ǌŝũŶ�;ǌŝĞ�ĂƌƟŬĞů�ϲ͘ϱ͘Ϳ͖

ͻ� ĚĞ�ĚŽƚĂƟĞƐ�ĚŝĞ͕�ŝŶ�ǀŽŽƌŬŽŵĞŶĚ�ŐĞǀĂů͕�ĚŽŽƌ�ĚĞ�ŝŶƌŝĐŚƚĞƌ�ǁŽƌĚĞŶ�ŐĞƐƚŽƌƚ�ŝŶ�
ŚĞƚ�ŬĂĚĞƌ�ǀĂŶ�ĞĞŶ�ĮŶĂŶĐŝĞƌŝŶŐƐƉůĂŶ͖

ͻ� ĚĞ�ĚŽƚĂƟĞƐ�ĚŝĞ͕�ŝŶ�ǀŽŽƌŬŽŵĞŶĚ�ŐĞǀĂů͕�ĚŽŽƌ�ĚĞ�ŝŶƌŝĐŚƚĞƌ�ǁŽƌĚĞŶ�ŐĞƐƚŽƌƚ�ŝŶ�
ŚĞƚ�ŬĂĚĞƌ�ǀĂŶ�ĚĞ�ǀĞƌƉůŝĐŚƟŶŐ�Žŵ�ĞĞŶ�ŵŝŶŝŵƵŵƌĞŶĚĞŵĞŶƚ�ƚĞ�ǁĂĂƌďŽƌŐĞŶ�
ǌŽĂůƐ�ǀĂƐƚŐĞůĞŐĚ�ŝŶ�ĂƌƟŬĞů�Ϯϰ�ǀĂŶ�ĚĞ�ǁĞƚ�ǀĂŶ�Ϯϴ�ĂƉƌŝů�ϮϬϬϯ�ďĞƚƌĞīĞŶĚĞ�ĚĞ�
ĂĂŶǀƵůůĞŶĚĞ�ƉĞŶƐŝŽĞŶĞŶ�ĞŶ�ŚĞƚ�ďĞůĂƐƟŶŐƐƚĞůƐĞů�ǀĂŶ�ĚŝĞ�ƉĞŶƐŝŽĞŶĞŶ�ĞŶ�ǀĂŶ�
ƐŽŵŵŝŐĞ�ĂĂŶǀƵůůĞŶĚĞ�ǀŽŽƌĚĞůĞŶ�ŝŶǌĂŬĞ�ƐŽĐŝĂůĞ�ǌĞŬĞƌŚĞŝĚ͖

ͻ� ĚĞ�ĚŽƚĂƟĞƐ�ĚŝĞ͕�ŝŶ�ǀŽŽƌŬŽŵĞŶĚ�ŐĞǀĂů͕�ĚŽŽƌ�ĚĞ�ŝŶƌŝĐŚƚĞƌ�ǁŽƌĚĞŶ�ŐĞƐƚŽƌƚ�ŝŶ�
ŚĞƚ� ŬĂĚĞƌ� ǀĂŶ�ĚĞ� ǀĞƌƉůŝĐŚƟŶŐ�Žŵ�ĞĞŶ�ŵŝŶŝŵƵŵďĞĚƌĂŐ� ƚĞ�ďĞƌĞŝŬĞŶ� ǌŽĂůƐ�
ǀĂƐƚŐĞůĞŐĚ� ŝŶ�ĂƌƟŬĞů�ϰϴ�ǀĂŶ�ŚĞƚ�<ŽŶŝŶŬůŝũŬ��ĞƐůƵŝƚ�ǀĂŶ�ϭϰ�ŶŽǀĞŵďĞƌ�ϮϬϬϯ�
ďĞƚƌĞīĞŶĚĞ�ĚĞ�ůĞǀĞŶƐǀĞƌǌĞŬĞƌŝŶŐƐĂĐƟǀŝƚĞŝƚ͖

ͻ� ŚĞƚ�ĞǀĞŶƚƵĞůĞ�ƉŽƐŝƟĞǀĞ�ǀĞƌƐĐŚŝů�ƚƵƐƐĞŶ�ĚĞ�ďĞƚĂůŝŶŐĞŶ�ǀĂŶ�ĚĞ�ŝŶƌŝĐŚƚĞƌ�ĞŶ�ĚĞ�
ďĞĚƌĂŐĞŶ�ĚŝĞ�ǁĞƌŬĞůŝũŬ�ǀĞƌƐĐŚƵůĚŝŐĚ�ǌŝũŶ�͖

ͻ� ĚĞ�ŝŶƚĞƌĞƐƚĞŶ�ĚŝĞ�ŚĞƚ�ƌĞƐƵůƚĂĂƚ�ǌŝũŶ�ǀĂŶ�ŚĞƚ�ďĞŚĞĞƌ�ǀĂŶ�ŚĞƚ�ĨŽŶĚƐ͘

/Ŷ�ǀŽŽƌŬŽŵĞŶĚ�ŐĞǀĂů�ŚŽƵĚƚ��ĞůƚĂ�>ůŽǇĚ�>ŝĨĞ�ǀĂŶ�ŚĞƚ�ĮŶĂŶĐŝĞƌŝŶŐƐĨŽŶĚƐ�ĂĨ͗
ͻ� ŚĞƚ�ĞǀĞŶƚƵĞůĞ�ǀĞƌƐĐŚŝů� ƚƵƐƐĞŶ�ĚĞ�ǀĞƌƐĐŚƵůĚŝŐĚĞ�ďŝũĚƌĂŐĞŶ�ĞŶ�ĚĞ�ǁĞƌŬĞůŝũŬ�

ŐĞƐƚŽƌƚĞ�ďŝũĚƌĂŐĞŶ͖
ͻ� ŚĞƚ�ĞǀĞŶƚƵĞůĞ�ǀĞƌƐĐŚŝů͕�ďŝũ�ĂŇŽŽƉ�ǀĂŶ�ŚĞƚ�ĂƌďĞŝĚƐĐŽŶƚƌĂĐƚ͕�ƚƵƐƐĞŶ�ĚĞ�ŵŝŶŝ-

ŵĂĂů�ǀĞƌǁŽƌǀĞŶ�ĂŅŽŽƉǁĂĂƌĚĞŶ�ďĞƉĂĂůĚ�ŝŶ�ŚĞƚ�<��ŝŶ�ƵŝƚǀŽĞƌŝŶŐ�ǀĂŶ�ĚĞ�ǁĞƚ�
ďĞƚƌĞīĞŶĚĞ�ĚĞ�ĂĂŶǀƵůůĞŶĚĞ�ƉĞŶƐŝŽĞŶĞŶ͕�ǀĂŶ�ŬƌĂĐŚƚ�ŽƉ�ĚĞ�ĚĂƚƵŵ�ǀĂŶ�ĚĞ�
ǀĞƌĞīĞŶŝŶŐ͕�ĞŶ�ĚĞ�ƐŽŵ��ǀĂŶ�ĚĞ�ƚŚĞŽƌĞƟƐĐŚĞ�ĂŅŽŽƉǁĂĂƌĚĞŶ�ŐĞůŝũŬ�ĂĂŶ�ĚĞ�
ƐĂŵĞŶŐĞƐƚĞůĚĞ�ƉƌĞƐƚĂƟĞƐ�ĞŶ�ĚĞ�ǁŝŶƐƚĂĂŶĚĞůĞŶ�ĂĂŶŐĞǁĞŶĚ�ǀŽŽƌ�ĚĞ�ǁĞƌŬ-
ŶĞŵĞƌƐͲ��ĞŶ�ǁĞƌŬŐĞǀĞƌƐďŝũĚƌĂŐĞŶ�ŽǀĞƌĞĞŶŬŽŵƐƚĞŶ͖

ͻ� ŚĞƚ�ĞǀĞŶƚƵĞůĞ�ǀĞƌƐĐŚŝů�ŽƉ�ŚĞƚ�ŽŐĞŶďůŝŬ�ǀĂŶ�ĚĞ�ƵŝƩƌĞĚŝŶŐ�ǀĂŶ�ĚĞ�ĂĂŶŐĞƐůŽ-
ƚĞŶĞ͕�ĚĞ�ŝŶŐĂŶŐ�ǀĂŶ�ĚĞ�ƉĞŶƐŝŽŶĞƌŝŶŐ�ŽĨ�ĚĞ�ŽƉŚĞĸŶŐ�ǀĂŶ�ĚĞ�ƉĞŶƐŝŽĞŶƚŽĞ-
ǌĞŐŐŝŶŐ͕�ƚƵƐƐĞŶ�ĚĞ�ƐŽŵ�ǀĂŶ�ĚĞ�ƚŚĞŽƌĞƟƐĐŚĞ�ĂŅŽŽƉǁĂĂƌĚĞŶ�ĚŝĞ�ŽǀĞƌĞĞŶ-
ƐƚĞŵŵĞŶ�ŵĞƚ�ĚĞ�ƐĂŵĞŶŐĞƐƚĞůĚĞ�ƉƌĞƐƚĂƟĞƐ�ĞŶ�ĚĞ�ǁŝŶƐƚĂĂŶĚĞůĞŶ�ĚŝĞ�ĂĂŶ�ĚĞ�
werknemers  en werkgeversbijdragen  overeenkomsten worden toegekend 
ĞŶ�ĚĞ�ƐŽŵ��ǀĂŶ�ĚĞ�ďĞĚƌĂŐĞŶ�ĚŝĞ�ǁŽƌĚĞŶ�ďĞŬŽŵĞŶ�ŝŶ�ƚŽĞƉĂƐƐŝŶŐ�ǀĂŶ�ĂƌƟŬĞů�
Ϯϰ͕�Α�ϭ�ĞŶ�Ϯ�ǀĂŶ�ĚĞ�ǁĞƚ�ǀĂŶ�Ϯϴ�ĂƉƌŝů�ϮϬϬϯ�ďĞƚƌĞīĞŶĚĞ�ĚĞ�ĂĂŶǀƵůůĞŶĚĞ�ƉĞŶ-
ƐŝŽĞŶĞŶ�ĞŶ�ŚĞƚ�ďĞůĂƐƟŶŐƐƚĞůƐĞů�ǀĂŶ�ĚŝĞ�ƉĞŶƐŝŽĞŶĞŶ�ĞŶ�ǀĂŶ�ƐŽŵŵŝŐĞ�ĂĂŶǀƵů-
ůĞŶĚĞ�ǀŽŽƌĚĞůĞŶ�ŝŶǌĂŬĞ�ƐŽĐŝĂůĞ�ǌĞŬĞƌŚĞŝĚ͖

ͻ� ĂůƐ�Ğƌ�ĞĞŶ�ĮŶĂŶĐŝĞƌŝŶŐƐƉůĂŶ�ďĞƐƚĂĂƚ͕�ŚĞƚ�ĚĞĞů�ǀĂŶ�ĚĞ�ǀŽŽƌĂĨ�ŐĞĮŶĂŶĐŝĞƌĚĞ�
bijdragen.

Delta Lloyd Life bewaart en beheert het fonds.
�Ğ�ĂĐƟǀĂ�ǀĂŶ�ŚĞƚ�ĮŶĂŶĐŝĞƌŝŶŐƐĨŽŶĚƐ�ŵŽŐĞŶ�ŶŽŽŝƚ�ǁĞĞƌ�ŝŶ�ŚĞƚ�ǀĞƌŵŽŐĞŶ�ǀĂŶ�ĚĞ�
inrichter worden opgenomen.

In geval van
ͻ� ĚĞĮŶŝƟĞǀĞ�ŽƉŚĞĸŶŐ�ǀĂŶ�ŚĞƚ�ƉĞŶƐŝŽĞŶƐƚĞůƐĞů͕
ͻ� ǀĞƌĞīĞŶŝŶŐ�ǀĂŶ�ĚĞ�ŝŶƌŝĐŚƚĞƌ͕
ͻ� ĨĂŝůůŝƐƐĞŵĞŶƚ�ǀĂŶ�ĚĞ�ŝŶƌŝĐŚƚĞƌ�ĞŶ�ĂŶĂůŽŐĞ�ƉƌŽĐĞĚƵƌĞƐ͕
ͻ� ĐŽůůĞĐƟĞǀĞ�ŽŶƚƐůĂŐĞŶ͕
ǁŽƌĚĞŶ� ĚĞ� ĂĐƟǀĂ� ǀĂŶ� ŚĞƚ� ĮŶĂŶĐŝĞƌŝŶŐƐĨŽŶĚƐ� ŐĞƐƚŽƌƚ� ŝŶ� ĞĞŶ�ŵĂĂƚƐĐŚĂƉƉĞůŝũŬ�
ĨŽŶĚƐ�ǀĂŶ�ĚĞ�ŝŶƌŝĐŚƚĞƌ�ĚĂƚ�ďĞŚĞĞƌĚ�ǁŽƌĚƚ�ŽǀĞƌĞĞŶŬŽŵƐƟŐ�ĂƌƟŬĞů�ϭϱ͕�Ś�ǀĂŶ�ĚĞ�
ǁĞƚ�ǀĂŶ�ϮϬ�ƐĞƉƚĞŵďĞƌ�ϭϵϰϴ͕�ƚĞŶǌŝũ�ďŝũ�ĐŽůůĞĐƟĞǀĞ�ĂƌďĞŝĚƐŽǀĞƌĞĞŶŬŽŵƐƚ�ĂŶĚĞƌĞ�
toekenningsmodaliteiten worden overeengekomen.

,Ğƚ�ĮŶĂŶĐŝĞƌŝŶŐƐĨŽŶĚƐ�ŝƐ�ĞĞŶ�ƚŚĞŽƌĞƟƐĐŚĞ�ĂŅŽŽƉǁĂĂƌĚĞ͘

8.  Diverse bepalingen

Het pensioenreglement wordt door de inrichter ter beschikking gesteld van de 
aangeslotene(n).

8.1.  Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

In  het  kader  van  de  wet  van  8  december  1992   tot  bescherming  van  de  
persoonlijke levenssfeer  mogen Delta  Lloyd  Life,  als verantwoordelijke  voor  
de  verwerking, uw  in  het contract vermelde persoonsgegevens  verwerken 
met het oog  op  en in  het kader van het verlenen en het beheer van verzeke-
ƌŝŶŐƐĚŝĞŶƐƚĞŶ�ŝŶ�ŚĞƚ�ĂůŐĞŵĞĞŶ͘�h�ŬƵŶƚ��ǌŝĐŚ��ƵŝƚĚƌƵŬŬĞůŝũŬ�ǀĞƌǌĞƩĞŶ�ƚĞŐĞŶ�ĞůŬĞ�
ǀŽƌŵ�ǀĂŶ�ĚŝƌĞĐƚ�ŵĂƌŬĞƟŶŐ͘

h�ŬƵŶƚ��ŚĞƚ�KƉĞŶďĂĂƌ�ƌĞŐŝƐƚĞƌ�ǀĂŶ�ĚĞ�ŐĞĂƵƚŽŵĂƟƐĞĞƌĚĞ��ŐĞŐĞǀĞŶƐǀĞƌǁĞƌŬŝŶŐ�
(bijgehouden door  de Commissie voor  de bescherming van de persoonlijke  
ůĞǀĞŶƐƐĨĞĞƌͿ��ƌĂĂĚƉůĞŐĞŶ�ĞŶ�Ƶ�ŚĞďƚ�ŚĞƚ�ƌĞĐŚƚ�ŽƉ�ƚŽĞŐĂŶŐ�ƚŽƚ�ĞŶ�ƌĞĐŚƚǌĞƫŶŐ�ǀĂŶ�
de persoonsgegevens.

Delta Lloyd Life deelt deze gegevens alleen mee aan derden als Delta Lloyd Life 
ĚĂĂƌ�ǁĞƩĞůŝũŬ�ƚŽĞ�ǀĞƌƉůŝĐŚƚ��ǌŝũŶ͕�ĂůƐŽŽŬ�ĂĂŶ��ĂƚĂƐƐƵƌ��^s�;�Ğ�DĞĞƸƐƐƋƵĂƌĞ��Ϯϵ�
te  1000  Brussel)  voor  het beheer van de risico’s.

8.2.  Medische gegevens

U gaat  ermee akkoord  dat Delta Lloyd Life de medische gegevens vermeld in 
het contract kan verwerken met het oog op en in het kader  van het verlenen en 
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het beheer van verzekeringsdiensten. De gegevens die de  gezondheid betref-
fen,  worden  enkel verwerkt onder   de  verantwoordelijkheid  van  een   profes-
sionele  gezondheidszorgverlener  en  de toegang tot deze gegevens is beperkt 
tot die personen die ze nodig hebben voor de uitoefening van hun taken.

Delta  Lloyd  Life zal  deze gegevens niet  meedelen  aan  derden. U gaat  er 
evenwel mee akkoord  dat Delta Lloyd Life deze gegevens meedeelt voor zover  
�ĞůƚĂ�>ůŽǇĚ�>ŝĨĞ�ŚŝĞƌƚŽĞ�ǁĞƩĞůŝũŬ�ǀĞƌƉůŝĐŚƚ�ǌŝũŶ͘

�ŽŽƌ� ĚĞ� ŽŶĚĞƌƚĞŬĞŶŝŶŐ� ǀĂŶ� Ěŝƚ� ĐŽŶƚƌĂĐƚ� ŐĞĞŌ� ĚĞ� ǀĞƌǌĞŬĞƌĚĞ� ƵŝƚĚƌƵŬŬĞůŝũŬ�
de toestemming aan zijn  behandelende  arts  om   een  verklaring over de  
doodsoorzaak  af   te  geven aan  de adviserende arts van Delta  Lloyd Life, 
ŽǀĞƌĞĞŶŬŽŵƐƟŐ�ĂƌƟŬĞů�ϵϱ�ǀĂŶ�ĚĞ�tĞƚ�ŽƉ�ĚĞ�ůĂŶĚǀĞƌǌĞŬĞƌŝŶŐƐŽǀĞƌĞĞŶŬŽŵƐƚ͘
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Begrippenlijst

Aanvullend pensioen:
,Ğƚ�ƌƵƐƚ��ĞŶͬŽĨ�ŽǀĞƌůĞǀŝŶŐƐƉĞŶƐŝŽĞŶ�ďŝũ�Ƶǁ�ŽǀĞƌůŝũĚĞŶ�ǀſſƌ�ŽĨ�ŶĂ�ƉĞŶƐŝŽŶĞƌŝŶŐ͕�
of de ermee overeenstemmende kapitaalswaarde, die op basis van de in het 
ƉĞŶƐŝŽĞŶƌĞŐůĞŵĞŶƚ�ǀĞƌƉůŝĐŚƚĞ�ƐƚŽƌƟŶŐĞŶ�ǁŽƌĚĞŶ�ƚŽĞŐĞŬĞŶĚ�ƚĞƌ�ĂĂŶǀƵůůŝŶŐ�ǀĂŶ�
ĞĞŶ�ŬƌĂĐŚƚĞŶƐ�ĞĞŶ�ǁĞƩĞůŝũŬĞ�ƐŽĐŝĂůĞǌĞŬĞƌŚĞŝĚƐƌĞŐĞůŝŶŐ�ǀĂƐƚŐĞůĞŐĚ�ƉĞŶƐŝŽĞŶ͘

Actuele inventariswaarde:
�ĐƚƵĞůĞ�ǁĂĂƌĚĞ�ďĞƌĞŬĞŶĚ�ŽƉ�ĞĞŶ�ďĞƉĂĂůĚ�ŽŐĞŶďůŝŬ�ĞŶ�ŝŶ�ĨƵŶĐƟĞ�ǀĂŶ�ĚĞ�ŝŶǀĞŶ-
tarisgrondslagen.

Actuele waarde:
�ĐƚƵĂůŝƐĂƟĞ�ŝƐ�ĚĞ�ƌĞŐĞů�ĚŝĞ�ŽƉ�ĞĞŶ�ďĞƉĂĂůĚĞ�ĚĂƚƵŵ�ĞŶ�ŝŶ�ĨƵŶĐƟĞ�ǀĂŶ�ĮŶĂŶĐŝģůĞ�
ĞůĞŵĞŶƚĞŶ�ĞŶ�ŬĂŶƐĞůĞŵĞŶƚĞŶ͕�ŚĞƚ�ĞƋƵŝǀĂůĞŶƚ�ǀĂŶ�ĚĞ�ŽƉ�ǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞ�ƟũĚƐƟƉ-
ƉĞŶ�ďĞƚĂĂůďĂƌĞ�ƐŽŵŵĞŶ�ǀĂƐƚůĞŐƚ͘��ŝƚ�ĞƋƵŝǀĂůĞŶƚ�ǁŽƌĚƚ�ĚĞ�ĂĐƚƵĞůĞ�ǁĂĂƌĚĞ�ŐĞ-
noemd.

�ŅŽŽƉ͗
sĞƌƌŝĐŚƟŶŐ�ǁĂĂƌďŝũ�ĚĞ�ƉĞŶƐŝŽĞŶƚŽĞǌĞŐŐŝŶŐ�ǁŽƌĚƚ�ŽƉŐĞǌĞŐĚ�ĞŶ��ĞůƚĂ�>ůŽǇĚ�>ŝĨĞ�
ĚĞ�ĂŅŽŽƉǁĂĂƌĚĞ�ŽĨ�ĚĞ�ƚŚĞŽƌĞƟƐĐŚĞ�ĂŅŽŽƉǁĂĂƌĚĞ�ƵŝƚďĞƚĂĂůƚ�ŽƉ�ŐƌŽŶĚ�ǀĂŶ�ĚĞ�
bepalingen voorzien  in het pensioenreglement.

�ŅŽŽƉǁĂĂƌĚĞ͗
�ŽŽƌ�ĚĞ�ƉĞŶƐŝŽĞŶŝŶƐƚĞůůŝŶŐ�ƚĞ�ƐƚŽƌƚĞŶ�ƉƌĞƐƚĂƟĞƐ�ŝŶ�ŐĞǀĂů�ǀĂŶ�ĂŅŽŽƉ�ǀĂŶ�ĚĞ�ƉĞŶ-
sioentoezegging.

Bijdrage:
Bedrag dat de inrichter en/of u betaalt als tegenwaarde van de verbintenissen 
van de pensioeninstelling.

Groepsverzekering:
KǀĞƌĞĞŶŬŽŵƐƚ�ŐĞƐůŽƚĞŶ�ďŝũ�ĞĞŶ�ƉĞŶƐŝŽĞŶŝŶƐƚĞůůŝŶŐ�ĚŽŽƌ�ĠĠŶ�ŽĨ�ŵĞĞƌĚĞƌĞ�ŽŶĚĞƌ-
nemingen of publiekrechtelijke rechtspersonen ten voordele van het geheel of 
een deel van zijn (hun) personeel en/of van zijn (hun) leiders.

Huwelijkspartner:
De persoon waarmee u gehuwd bent.
h�ǁŽƌĚƚ�ďĞƐĐŚŽƵǁĚ�ĂůƐ�͞ŐĞŚƵǁĚ͕͟ �ĂůƐ�Ƶ�ŐĞĞŶ�ǀƌŝũŐĞǌĞů�ďĞŶƚ͕�ŶŽĐŚ��ǁĞĚƵǁŶĂĂƌ�
of weduwe, noch uit de echt gescheiden, noch gescheiden van tafel en bed, 
noch in een rechtsvordering tot echtscheiding of scheiding van tafel en bed be-
trokken bent.
/Ŷ�ĚĞ�ĂŶĚĞƌĞ�ŐĞǀĂůůĞŶ�ǁŽƌĚƚ�Ƶ�ďĞƐĐŚŽƵǁĚ�ĂůƐ�͞ŽŶŐĞŚƵǁĚ͘͟
^ĂŵĞŶǁŽŶĞŶĚĞ�ƉĞƌƐŽŶĞŶ�ǁŽƌĚĞŶ�ĂůƐ�ŐĞŚƵǁĚ�ďĞƐĐŚŽƵǁĚ�ŝŶĚŝĞŶ
ͻ� ǌĞ�ĞĞŶ�ĞĐŚƚĞůŝũŬĞ�ƌĞůĂƟĞ�ŚĞďďĞŶ�ŽƉ�ĚĞǌĞůĨĚĞ�ǁŽŽŶƉůĂĂƚƐʡ
ͻ� ǌĞ�ĞĞŶ�ŽĸĐŝĞĞů�ďĞǁŝũƐƐƚƵŬ�ǀĂŶ�ƐĂŵĞŶǁŽŶŝŶŐ�ĂĂŶ�ĚĞ�ǁĞƌŬŐĞǀĞƌ�ŽǀĞƌŚĂŶĚŝ-

ŐĞŶʡ
ͻ� ĚĞǌĞ�ƐŝƚƵĂƟĞ�ŐĞƌĞŐŝƐƚƌĞĞƌĚ�ǁĞƌĚ�ĚŽŽƌ�ŵŝĚĚĞů�ǀĂŶ�ĞĞŶ�ĂĂŶŚĂŶŐƐĞů͘

Inventarisgrondslagen:
Geheel van de inventaristoeslagen, de technische rentevoet en de voorvalswet-
ten die het tarief of het samenstellen van de reserves bepalen.

Inventariskoopsom:
WƌĞŵŝĞ�ĚŝĞ�ŐĞůŝũŬ�ŝƐ�ĂĂŶ�ĚĞ�ĂĐƚƵĞůĞ�ŝŶǀĞŶƚĂƌŝƐǁĂĂƌĚĞ�ǀĂŶ�ĚĞ�ƉƌĞƐƚĂƟĞ͕�ďĞƌĞŬĞŶĚ�
ŽƉ�ŚĞƚ�ŽŐĞŶďůŝŬ�ǀĂŶ�ĚĞ�ƐƚŽƌƟŶŐ��ǀĂŶ�ĚĞǌĞ�ƉƌĞŵŝĞ͘

Inventaristoeslag:
Elk ander tariferingselement dan de technische rentevoet en de voorvalswet 
van de verzekerde gebeurtenis dat tussenkomt in de verhouding tussen de ver-
bintenissen van de pensioeninstelling en de bijdragen die er de tegenwaarden 
van zijn.

Pensioenreglement:
,Ğƚ�ƌĞŐůĞŵĞŶƚ�ǁĂĂƌŝŶ�ĚĞ�ƌĞĐŚƚĞŶ�ĞŶ�ĚĞ�ǀĞƌƉůŝĐŚƟŶŐĞŶ�ǀĂŶ�ĚĞ�ŝŶƌŝĐŚƚĞƌ͕ �ǀĂŶ�ĚĞ�
ǁĞƌŬŐĞǀĞƌ͕ �ǀĂŶ�Ƶ�ĞŶ�ǀĂŶ�Ƶǁ�ƌĞĐŚƚŚĞďďĞŶĚĞŶ͕�ĚĞ�ĂĂŶƐůƵŝƟŶŐƐǀŽŽƌǁĂĂƌĚĞŶ�ĞŶ 
 

de regels inzake  de uitvoering van de groepsverzekering en, in voorkomend  
geval, van de aanvullende verzekeringen bij de groepsverzekering en van de 
ĐŽůůĞĐƟĞǀĞ�ŝŶǀĂůŝĚŝƚĞŝƚƐǀĞƌǌĞŬĞƌŝŶŐ�ǁŽƌĚĞŶ�ďĞƉĂĂůĚ͘
�Ğ�ĂůŐĞŵĞŶĞ�ǀŽŽƌǁĂĂƌĚĞŶ͕�ĚĞ�ďŝũǌŽŶĚĞƌĞ�ǀŽŽƌǁĂĂƌĚĞŶ�ĞŶ�ĚĞ�ƉĞŶƐŝŽĞŶĮĐŚĞ�
vormen samen het pensioenreglement.

Pensioenstelsel:
�ĞŶ�ĐŽůůĞĐƟĞǀĞ�ƉĞŶƐŝŽĞŶƚŽĞǌĞŐŐŝŶŐ͘

Pensioentoezegging:
De toezegging van een aanvullend pensioen door een inrichter aan één of 
meerdere werknemers en/of hun rechthebbenden.

WƌĞƐƚĂƟĞ͗
Bedrag betaalbaar door de pensioeninstelling in uitvoering van het pensioen-
reglement.

ZĞĚƵĐƟĞ͗
sĞƌŵŝŶĚĞƌŝŶŐ�ǀĂŶ�ĚĞ�ĂĐƚƵĞůĞ�ǁĂĂƌĚĞ�ǀĂŶ�ĚĞ�ǀĞƌǌĞŬĞƌĚĞ�ƉƌĞƐƚĂƟĞƐ�ƚĞŶ�ŐĞǀŽůŐĞ�
ǀĂŶ�ŚĞƚ�ƐƚŽƉǌĞƩĞŶ�ǀĂŶ�ĚĞ�ďĞƚĂůŝŶŐ�ǀĂŶ�ĚĞ�ďŝũĚƌĂŐĞŶ͘

ZĞĚƵĐƟĞǁĂĂƌĚĞ͗
WƌĞƐƚĂƟĞ�ĚŝĞ�ŝŶ�ŐĞǀĂů�ǀĂŶ�ƐƚŽƉǌĞƫŶŐ�ǀĂŶ�ĚĞ�ďĞƚĂůŝŶŐ�ǀĂŶ�ĚĞ�ďŝũĚƌĂŐĞŶ�ŽƉ�ĚĂƚ�
ŽŐĞŶďůŝŬ�ǀĞƌǌĞŬĞƌĚ�ďůŝũŌ͘�tĂŶŶĞĞƌ�ĚĞ�ƌĞĚƵĐƟĞ�ŐĞƉĂĂƌĚ�ŐĂĂƚ�ŵĞƚ�ŚĞƚ�ǁĞŐǀĂůůĞŶ�
van de waarborgen in geval van overlijden, wordt de inventariswaarde bere-
ŬĞŶĚ�ŵĞƚ�ĚĞ�ƐƚĞƌŌĞƚĂĨĞůƐ�ǀŽŽƌ�ĚĞ�ǀĞƌƌŝĐŚƟŶŐĞŶ�ďŝũ�ůĞǀĞŶ͘

Technische rentevoet:
Jaarlijkse rentevoet van een beleggingswet tegen samengestelde interesten, 
gebruikt voor het bepalen van de actuele waarde van een uitgestelde bijdrage 
ŽĨ�ƉƌĞƐƚĂƟĞ͘

dŚĞŽƌĞƟƐĐŚĞ�ĂŅŽŽƉǁĂĂƌĚĞ͗
Het verschil tussen de actuele inventariswaarde van de verbintenissen van de 
ƉĞŶƐŝŽĞŶŝŶƐƚĞůůŝŶŐ�ĞŶ�ĚĞ�ĂĐƚƵĞůĞ�ǁĂĂƌĚĞ�ǀĂŶ�ĚĞ�ƌĞĚƵĐƟĞƉƌĞŵŝĞƐ�ĚŝĞ�ďĞƚƌĞŬŬŝŶŐ�
ŚĞďďĞŶ�ŽƉ�ĚĞ�ƚŽĞŬŽŵƐƟŐĞ�ǀĞƌǀĂůĚĂŐĞŶ͘��Ăƚ�ǀĞƌƐĐŚŝů�ǁŽƌĚƚ�ǀĞƌŚŽŽŐĚ�ŵĞƚ�ŚĞƚ�
niet verbruikte gedeelte van de toeslagen. De technische grondslagen die voor 
ĚĞ�ďĞƌĞŬĞŶŝŶŐ�ǀĂŶ�ĚĞ�ƚŚĞŽƌĞƟƐĐŚĞ�ĂŅŽŽƉǁĂĂƌĚĞ�ŐĞďƌƵŝŬƚ�ǁŽƌĚĞŶ͕�ǌŝũŶ�ĚĞǌĞ�
die gebruikt worden voor de berekening van de premie.

hŝƩƌĞĚŝŶŐ͗
ͻ� ĂůƐ�ĚĞ� ŝŶƌŝĐŚƚĞƌ�ĞĞŶ�ĂŶĚĞƌĞ� ƌĞĐŚƚƐƉĞƌƐŽŽŶ�ĚĂŶ�ĚĞ�ǁĞƌŬŐĞǀĞƌ� ŝƐ͕� ŝƐ�Ěŝƚ�ĚĞ�

beëindiging van de arbeidsovereenkomst anders dan ten gevolge van over-
lijden of pensionering, voor zover de werknemer geen nieuwe arbeidsover-
ĞĞŶŬŽŵƐƚ�ŚĞĞŌ�ĂĨŐĞƐůŽƚĞŶ�ŵĞƚ�ĞĞŶ�ǁĞƌŬŐĞǀĞƌ�ĚŝĞ�ŽŶĚĞƌ�ŚĞƚ�ƚŽĞƉĂƐƐŝŶŐƐ-
ǀĞůĚ�ǀĂŶ�ŚĞƚǌĞůĨĚĞ�ƉĞŶƐŝŽĞŶƐƚĞůƐĞů�ǀĂůƚ�ĂůƐ�ĚĂƚ�ǀĂŶ�ǌŝũŶ�ǀŽƌŝŐĞ�ǁĞƌŬŐĞǀĞƌ͖

ͻ� ĂůƐ�ĚĞ�ŝŶƌŝĐŚƚĞƌ�ĞĞŶ�ǁĞƌŬŐĞǀĞƌ�ŝƐ͕
-  hetzij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst, anders dan door 

ŽǀĞƌůŝũĚĞŶ�ŽĨ�ƉĞŶƐŝŽŶĞƌŝŶŐ�͖
-  hetzij de overgang van een werknemer in het kader van een overgang 

ǀĂŶ�ĞĞŶ�ŽŶĚĞƌŶĞŵŝŶŐ͕�ǀĂŶ�ĞĞŶ�ǀĞƐƟŐŝŶŐ�ŽĨ�ǀĂŶ�ĞĞŶ�ĚĞĞů�ǀĂŶ�ĞĞŶ�ŽŶ-
ĚĞƌŶĞŵŝŶŐ�ŽĨ�ĞĞŶ�ǀĞƐƟŐŝŶŐ͕�ŶĂĂƌ�ĞĞŶ�ĂŶĚĞƌĞ�ŽŶĚĞƌŶĞŵŝŶŐ�ŽĨ�ŶĂĂƌ�ĞĞŶ�
ĂŶĚĞƌĞ�ǀĞƐƟŐŝŶŐ͕�ĂůƐ�ŐĞǀŽůŐ�ǀĂŶ�ĞĞŶ�ĐŽŶǀĞŶƟŽŶĞůĞ�ŽǀĞƌĚƌĂĐŚƚ�ŽĨ�ĞĞŶ�
fusie, waarbij het pensioenstelsel van de werknemer niet wordt over-
gedragen.

Voorschot:
sŽŽƌƐĐŚŽƚ�ŽƉ�ĚĞ�ƵŝƚĞŝŶĚĞůŝũŬĞ�ƉƌĞƐƚĂƟĞ�ǀĂŶ�ĚĞ�ƉĞŶƐŝŽĞŶƚŽĞǌĞŐŐŝŶŐ͘

Voorvalswet (van een verzekerde gebeurtenis):
Wet die de waarschijnlijkheid bepaalt van het zich voordoen van de verzekerde 
gebeurtenis.
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