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1.

Wie wordt bedoeld met?

U: de werknemer die behoort tot de categorie van personeel waarvoor de inwaarden van het pensioenreglement voldoet en de gewezen werknemer die
reglement.

-

Delta Lloyd Life NV:
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:

-

verzekering met Delta Lloyd Life afsluit.

meegedeeld worden en worden geregistreerd door middel van een aanhangsel.

dongen.

2.

Voorwaarden van de groepsverzekering

2.1.

Waarop is de groepsverzekering gebaseerd?

2.5.

Wie is bevoegd bij eventuele geschillen?

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

De groepsverzekering is gebaseerd op:
zekeringen en de aanvullende verzekeringen,

Bij eventuele geschillen zijn enkel de Belgische rechtbanken bevoegd.
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. Vanaf dat ogenblik is de groepsverzekering onbetwistbaar. Dit impliceert dat de
-

Delta Lloyd Life is enkel gebonden door de contractuele bepalingen die hij

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 werking treden of het opnieuw in werking stellen van de groepsverzekering wordt
dat het voorwerp uitmaakt van het opnieuw in werking stellen.
uw aanvraag uitgevoerd werd.

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.

Het overlijden van de verzekerde is niet gedekt als dat het gevolg is van een
andere omstandigheden aanspraak had kunnen maken op de dekking.
-

c) misdaad of wanbedrijf
de bepalingen vastgelegd in het pensioenreglement.

Het overlijden van verzekerde is niet gewaarborgd wanneer dit het onmiddellijke en rechtstreekse gevolg is van een misdaad of een wanbedrijf die hij als
-
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voering van een gerechtelijke veroordeling waarbij de doodstraf werd uitgesproken.
d) oorlogsgebeurtenis
Er is in geen dekking voorzien als het overlijden een gevolg is van een oorlogsgebeurtenis, d.w.z. een rechtstreeks of onrechtstreeks gevolg van een aanval-

b) bij uw overlijden:
-

aan hebt deelgenomen.

Deze risico’s kunnen - indien de omstandigheden dit rechtvaardigen - afzonderlijk worden gedekt tegen speciale voorwaarden, toegestaan door de
.

naam zijn/is genoemd.
deeld aan Delta Lloyd Life, dan bepaalt Delta Lloyd Life een nieuwe verzekerde

Wanneer u zou overlijden in het buitenland waar vijandelijkheden aan de gang
zijn, wordt een onderscheid gemaakt tussen twee gevallen:

geval is het overlijden gedekt voor zover :

4.

Bijdragen

4.1.

Wanneer en hoe worden de bijdragen betaald?

e) oproer
Het overlijden, rechtstreeks of onrechtstreeks, door oproer, burgerlijke onlusDe bijdragen worden verhoogd met de taksen toepasselijk op de levensverzekering.
tegen schade veroorzaakt door terrorisme.

Wanneer de bijdragebetaling wordt stopgezet, wordt de groepsverzekering gereduceerd op de wijze zoals beschreven in punt 6.1.2. of houdt de dekking op
ke verzekering zonder opbouw van reserves.

f) nucleair risico
Het overlijden veroorzaakt, rechtstreeks of onrechtstreeks, door of voortvloei-

inwerking van deze elementen aansluit op daden die aan de term terrorisme
verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme.
Elk schadegeval veroorzaakt door wapens of tuigen die bestemd zijn om te ontcontract.

3.2.

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 winstaandelen worden toegekend volgens het deelnemingsplan dat aan de
is meegedeeld. De toekenningsvoorwaarden worden uiteengezet in de bijzondere voorwaarden.

Wat wordt er uitgekeerd bij een niet-gedekt overlijden?

Bij een niet-gedekt overlijden volgens de bepalingen van punt 3.1., betaalt Del-

6.

Reductie en afkoop – opnieuw
in werking stellen – voorschotten – uittreding

nen?
de volgende documenten:
blad
4 / 10
Maart 2015

Delta Lloyd Life NV
Fonsnylaan 38
1060 Brussel

dere voorwaarden.
T 02 650 72 72
csme@deltalloydlife.be
www.deltalloydlife.be

NBB 167
BTW BE 0403 280 171
RPR Brussel

Algemene voorwaarden
Groepsverzekeringen

6.1.2.

Procedure bij niet-betaling van de bijdrage

6.3.

Wanneer de gestorte bijdrage die door de inrichter gedragen wordt, lager is dan
deze die krachtens het pensioenreglement moet worden toegewezen aan het

Kan de groepsverzekering opnieuw in werking worden gesteld?

Een gereduceerde, afgekochte of opgezegde groepsverzekering kan opnieuw in

fonds wordt aan u en de inrichter (indien u bij hem in dienst bent) een aangetekende brief verzonden waarin Delta Lloyd Life aan de gevolgen van de nietbetaling van de bijdrage herinnert.
Een gereduceerde groepsverzekering wordt opnieuw in werking gesteld mits
betaling van een nieuwe bijdrage, rekening houdend met de opgebouwde the-

Een afgekochte groepsverzekering wordt opnieuw in werking gesteld door
Indien de betaling van de bijdragen stopgezet wordt, wat ook de oorzaak ervan
del van een brief, binnen de drie maanden die volgen op de eerste onbetaalde
vervaldatum.

volgt op de datum waarop de betaling van de bijdragen stopgezet werd.

len en enkel in uw voordeel.
2009 is deze bepaling niet van toepassing op de pensioentoezeggingen inge-

Wordt de groepsverzekering opnieuw in werking gesteld, dan zijn de op dat
ogenblik geldende voorwaarden van kracht voor de aanvaarding van het risico.
hankelijk worden gemaakt van een risicoanalyse.

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 herstellen of te verbouwen.
Deze mogelijkheden gelden niet voor groepsverzekeringen die met beleggingsfondsen zijn verbonden.

uit uw vermogen verdwijnen.
-

kend en ondertekend zijn.

ningsdatum de eerste dag van de maand die volgt op of samenvalt met de

derd met het bedrag van het niet terugbetaalde voorschot en de eventueel onbetaald gebleven interesten.
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

-

= 100). Het indexcijfer dat in aanmerking moet worden genomen, is dat van

de werkgeversbijdragen en de persoonlijke bijdragen stopgezet vanaf de eerste

Indien de waarde van de reserves gekoppeld is aan de waarde van een beleg-

De reserves zijn door u verworven, tenzij anders bepaald in de bijzondere voorwaarden.

bedrag van de afgekochte pensioenreserves.

aan de datum van de ingang van de pensionering, bepaald in de bijzondere
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Delta Lloyd Life deelt binnen de 30 dagen die volgen op dit bericht, het bedrag
keuzemogelijkheden die u worden aangeboden, aan de inrichter mee, die u op
zijn beurt hierover inlicht. Er wordt tevens meegedeeld of de overlijdensdek-

-

bracht, om de inrichter mee te delen hoe u uw verworven reserves gaat aanwenden. 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
waarden.

werknemers en werkgeversbijdragen overeenkomsten worden toegekend
-

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 pensioeninstelling 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.

bijdragen.
Delta Lloyd Life bewaart en beheert het fonds.
inrichter worden opgenomen.
In geval van

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
toekenningsmodaliteiten worden overeengekomen.
De reserves zijn door u verworven, tenzij anders bepaald in de bijzondere voorwaarden.

8.
cieringsfonds

Diverse bepalingen

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

8.1.

dat door Delta Lloyd Life wordt beheerd.

-

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-

(bijgehouden door de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke
de persoonsgegevens.
Delta Lloyd Life deelt deze gegevens alleen mee aan derden als Delta Lloyd Life
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 betreffen, worden enkel verwerkt onder de verantwoordelijkheid van een professionele 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

de toestemming aan zijn behandelende arts om een verklaring over de
doodsoorzaak af te geven aan de adviserende arts van Delta Lloyd Life,
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Begrippenlijst

Aanvullend pensioen:
of de ermee overeenstemmende kapitaalswaarde, die op basis van de in het

de regels inzake de uitvoering van de groepsverzekering en, in voorkomend
geval, van de aanvullende verzekeringen bij de groepsverzekering en van de

vormen samen het pensioenreglement.
Actuele inventariswaarde:
-

Pensioenstelsel:

tarisgrondslagen.
Actuele waarde:
-

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

noemd.
Bedrag betaalbaar door de pensioeninstelling in uitvoering van het pensioenreglement.

bepalingen voorzien in het pensioenreglement.

sioentoezegging.
Bijdrage:
Bedrag dat de inrichter en/of u betaalt als tegenwaarde van de verbintenissen
van de pensioeninstelling.
Groepsverzekering:
nemingen of publiekrechtelijke rechtspersonen ten voordele van het geheel of
een deel van zijn (hun) personeel en/of van zijn (hun) leiders.

van de waarborgen in geval van overlijden, wordt de inventariswaarde bere-

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

Huwelijkspartner:
De persoon waarmee u gehuwd bent.

Het verschil tussen de actuele inventariswaarde van de verbintenissen van de

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 betrokken bent.

niet verbruikte gedeelte van de toeslagen. De technische grondslagen die voor

-

beëindiging van de arbeidsovereenkomst anders dan ten gevolge van overlijden of pensionering, voor zover de werknemer geen nieuwe arbeidsover-

Inventarisgrondslagen:
Geheel van de inventaristoeslagen, de technische rentevoet en de voorvalswetten die het tarief of het samenstellen van de reserves bepalen.
Inventariskoopsom:

die gebruikt worden voor de berekening van de premie.

-

hetzij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst, anders dan door

-

hetzij de overgang van een werknemer in het kader van een overgang
-

fusie, waarbij het pensioenstelsel van de werknemer niet wordt overgedragen.

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

Voorschot:

Pensioenreglement:

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