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29

Algemene voorwaarden
Scala

Situering
verzekeringsonderneming toegelaten onder nr. 167, om verzekeringsproducten
van Tak 21 en 23 aan te bieden.
De Algemene Voorwaarden beschrijven de draagwijdte, de modaliteiten
en de werkingsprincipes van de diverse types van levensverzekeringen en
aanvullende dekkingen.
– Punt 1
eenvormig van toepassing zijn op alle types van verzekeringen.
– Punt 2
vormig van toepassing op alle types van verzekeringen).
– Punt 3
– Punt 4
pensioentoezegging.
– Punt 5
overgedragen overeenkomsten.
– Punt 6
–

Punt 7

–

Punt 8
leidersverzekering.
Punt 9
toepassing zijn op alle types van verzekeringen.

Voor de groepsverzekering en de individuele pensioentoezegging zijn er ook
Bijzondere Voorwaarden. Inzake de groepsverzekering vormen de Algemene
Voorwaarden en de Bijzondere Voorwaarden samen het Pensioenreglement.
Inzake de individuele pensioentoezegging vormen de Algemene Voorwaarden
en de Bijzondere Voorwaarden samen de Pensioenovereenkomst.
Persoonlijk Certificaat

meer de aard en het niveau van de dekkingen, alsook van de toepasselijke
beleggingsvormen. De verschillende dekkingen en beleggingsvormen en de
bepalingen van de Algemene Voorwaarden en de eventuele Bijzondere

De Algemene Voorwaarden, de eventuele Bijzondere Voorwaarden, het
gelezen worden en vormen één geheel.

Waarschuwing
verzekeringsonderneming

–

Groepsverzekering(1)

Individuele
pensioentoezegging(2)

brengt

niet

alleen

bepalingen

(Niet-)
overgedragen
overeenkomsten

Individuele

Vrij aanvullend
pensioen voor
zelfstandigen

Bedrijfsleidersverzekering

bepalingen

bepalingen

bepalingen

bepalingen

niet van
toepassing

niet van
toepassing

niet van
toepassing

niet van
toepassing

Bijzondere voorwaarden
bijzondere
voorwaarden

bijzondere
voorwaarden

(afzonderlijk per verzekering of globaal voor meerdere verzekeringen)
(1)
(2)

de Algemene Voorwaarden en de Bijzondere Voorwaarden vormen samen het Pensioenreglement
de Algemene Voorwaarden en de Bijzondere Voorwaarden vormen samen de Pensioenovereenkomst
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1.

Verzekeringstechnische
werkingsprincipes

dit niet inhoudt dat deze overeenkomsten ook worden samengevoegd zoals
hierboven toegelicht.

1.1

Werkingsprincipes

1.3.1

1.1.1

Verzekeringsrekening, depots en units

Premies

De verzekeringen worden beheerd volgens de zogeheten ‘universal

toegekend. Bijzondere vormen van premiebetaling zijn de overdracht van

rendement.

interne pensioenvoorzieningen. In het kader van de dekking ‘premievrijstelling

De rekeningwaarde is de waarde van een verzekeringsrekening op een bepaald
die zich van elkaar onderscheiden door kenmerken die voor het correcte beheer

1.3.2

verzekeringsrekening.

Winstdeelname

met winstdeelname een winstdeelname toekennen. Na aanrekening van de
Een unit is te beschouwen als een elementaire rekeneenheid waarmee de
waarde van een depot en uiteindelijk die van een verzekeringsrekening

verzekeringsrekening toegekend.

1.3.3

Overlevingsbonus

niet volledig worden uitgekeerd bij het overlijden van de verzekerde in het
rendement gegenereerd wordt op de belegde gelden.

1.1.2

Risicodekkingen

Naast de verzekeringsrekening kan een overeenkomst ook risicodekkingen

1.4

Soorten reserves

risicodekkingen en de bepalingen van de Algemene Voorwaarden hieromtrent
onderschreven.

1.2

en hun gebondenheid.

Samengevoegde overeenkomsten

Verschillende overeenkomsten kunnen, mits het akkoord van Delta Lloyd

1.4.2.1

Premiereserves

De premiereserves zijn de reserves die gevormd worden door de betaalde

verzekeringstechnisch oogpunt als een eenheid worden beschouwd. Hierdoor:

de premiereserves.

1.4.2.2
bedrag van de reserves van de verschillende verzekeringsrekeningen van de
samengevoegde overeenkomsten;
van de verschillende verzekeringsrekeningen van de samengevoegde
–
–

kan de eventuele beleggingsrapportering rekening houden met de totaliteit
van de beleggingen in de samengevoegde overeenkomsten;
dient het aanvullende karakter van de aanvullende verzekeringen
beschouwd te worden ten opzichte van alle samengevoegde
overeenkomsten samen. Voor het overige worden de samengevoegde

Indien om enige reden een overeenkomst niet langer samengevoegd is, wordt

Winstdeelnamereserves

De winstdeelnamereserves zijn de reserves die gevormd worden
door de eventueel toegekende winstdeelname. Het rendement op de
winstdeelnamereserves wordt ook toegekend aan de winstdeelnamereserves.

1.4.2.3

Overdracht van reserves

principe toegewezen aan de premiereserves en de winstdeelnamesreserves

premiereserves.

1.4.3

1.4.3.1

Soorten reserves naar bestemming

Risicoreserves

Risicoreserves worden gevormd door de premies die bestemd zijn voor de
zijn zoals hierboven toegelicht, houdt niet in dat deze overeenkomsten

Omgekeerd is het zo dat, indien voormeld besluit de samenvoeging oplegt,

onderscheid gemaakt tussen:
– risicoreserves-opeenvolgend overlijden: deze risicoreserves zijn bestemd
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Een verzoek tot wijziging van beleggingsregels en tot switch van beleggingsvorm
–

risicoreserves-overlijden door ongeval: deze risicoreserves zijn bestemd

–

2.1.1.3);
risicoreserves-arbeidsongeschiktheid: deze risicoreserves zijn bestemd

–

risicoreserves-premievrijstelling: deze risicoreserves zijn bestemd voor de

1.4.5

1.4.5.1

Soorten reserves naar gebondenheid

Geblokkeerde reserves

1.1.2 en 1.5.1).

1.4.3.2

moet geschieden voor een welbepaalde risicodekking, eventueel voor een

Pensioenreserves

De pensioenreserves worden gevormd door de premies die niet worden
toegekend aan de risicoreserves. Het rendement op de pensioenreserves,
alsook de eventuele overlevingsboni, worden ook aan de pensioenreserves
toegekend. De pensioenreserves zijn bestemd voor:
reserves weigeren teneinde de geblokkeerde reserves te handhaven. Hieruit
–

de uitkering ervan bij in leven zijn van de verzekerde op de eventuele

voortvloeien.

voorschotreserves en geblokkeerde margereserves. Bij inpandgeving kan er

1.4.3.3

het aanhangsel van inpandgeving vermelden in voorkomend geval de hoogte

Wijziging van de bestemming van de reserves

De wijziging van de bestemming van de reserves kan enkel uitgevoerd worden

hebben.

bepaald type van reserve overgedragen naar een ander type van reserve. Delta

1.4.5.2

Vrije reserves

De vrije reserves zijn alle reserves die niet geblokkeerd zijn.
een bestemming naar een andere.

1.4.4

1.4.4.1

Soorten reserves naar beleggingsvorm

Soorten beleggingsvormen

op de hierna volgende samengevoegde overeenkomsten:
beleggingsvormen bestaan er Beheersreglementen die verdere details over hun
werking en hun modaliteiten verstrekken. De pensioenreserves opgebouwd

winstdeelname wordt toegekend).

1.4.4.2

Wijziging van beleggingsregels en switch van beleggingsvorm

Onverminderd

de

beperkingen

die

voortvloeien

uit

de

–
–
–
–
–

Algemene
–
–

overeenkomst laten wijzigen. Bij een switch van beleggingsvorm wordt een

overgedragen overeenkomst interne pensioenvoorziening;
persoonlijke overeenkomst groepsverzekering;
persoonlijke overeenkomst individuele pensioentoezegging;
niet-overgedragen persoonlijke overeenkomst groepsverzekering;
niet-overgedragen
persoonlijke
overeenkomst
individuele
pensioentoezegging;
overgedragen persoonlijke overeenkomst groepsverzekering;
overgedragen persoonlijke overeenkomst individuele pensioentoezegging;

De risicopremies zijn de premies die nodig zijn om de risicodekkingen
te verzekeren voor een periode van telkens één maand. Zij worden in

risicopremie aan meerdere depots binnen een verzekeringsrekening kan
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1.5.2

1.5.2.1

Uitkering van reserves

1.5.2.3

Opzegging

Overlijden

Tenzij andersluidende dwingende bepaling en behalve voor de overgedragen en

verplichte inhoudingen, kosten en andere sommen die nog verschuldigd zouden
van de overeenkomst;

het ogenblik waarop hij verneemt dat het aangevraagde krediet niet wordt
toegekend.

verplichte inhoudingen en andere sommen die nog verschuldigd zouden zijn
de eerste voormelde hypothese van opzegging, na aanrekening van de kosten
voor medische onderzoeken, terug aan de verzekeringnemer.

1.6.1

Risicopremies en overlevingsboni

zijn de gehanteerde tarieven voor de berekening van de risicopremies voor de
dekkingen bij overlijden en bij arbeidsongeschiktheid en de overlevingsboni
Binnen de beperkingen die voortvloeien uit de toepasselijke wetgeving en uit

echter op ieder ogenblik in de loop van de overeenkomst de tarieven voor de
berekening van de risicopremies, zij het met inachtneming van de eventuele
dwingende beperkingen terzake, om gegronde redenen en op een redelijke en
voor de categorie verzekeringen waartoe de overeenkomst behoort, zo onder
meer:

–

bepalingen wordt verplicht;
indien enige wetswijziging, enig optreden van de controle-overheid, enige

–

indien enige wetswijziging, enig optreden van de controle-overheid, enige

van die dekking kan nochtans behouden blijven indien voldaan wordt aan de

aanpassen als zij kan aantonen dat de kostprijs om een overeenkomst te

1.6.2.1

Standaardkosten

de overgedragen en niet-overgedragen overeenkomsten, de aangeslotene - kan
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1.6.2.2

Servicekosten
–

winstdeelname: de datum bepaald door de algemene vergadering van

–

overlevingsboni: de eerste dag van elke maand.

bedragen geschiedt op de koersdag samenvallend met de uitwerkingsdatum
bedragen inzake servicekosten in de loop van de overeenkomst slechts op een
redelijke en verantwoorde wijze en in het kader van een algemene herziening

Tak 23-beleggingsvorm in monetaire bedragen geschiedt, bij overlijden in

behoort, verhogen.

kunnen worden geheven op de premies, de reserves, de beleggingsopbrengsten

23-beleggingsvorm.

doorvoeren op een latere koersdag. De uitwerkingsdatums van de verschillende
–
–

risicopremies: de eerste dag van elke maand;
standaardkosten: de eerste dag van elke maand;
service;

kostenstructuur, enz.).
aangetekend schrijven en alle eventuele andere nodig geachte documenten;

1.7 Algemene rekenprincipes
1.7.1.1 Algemeen

geldige aanvraag en alle eventuele andere nodig geachte documenten;
koersdagen, waarbij de unitwaarde van die koersdag wordt gehanteerd. Elke
dag waarop een nieuwe unitwaarde wordt berekend is een koersdag. Inzake Tak
23-beleggingsvormen bepalen de Beheersreglementen de periodiciteit van de
koersdagen. Inzake Tak 21-beleggingsvormen is elke kalenderdag een koersdag.
Indien op een bepaalde datum nog geen unitwaarde bekend is, rapporteert

21-beleggingsvorm geschiedt op de tweede koersdag na de uitwerkingsdatum

1.7.1.4

Switch van beleggingsvorm

–

Voor de switch-out worden de regels gevolgd van punt 1.7.1.3, waarbij de

–

Voor de switch-in worden de regels gevolgd van punt 1.7.1.2, waarbij de
uitwerkingsdatum de koersdag is van de switch-out. De switch-in naar units
verbonden met een Tak 23-beleggingsvorm kan echter ook gebeuren op
kennis wordt gesteld van het monetair resultaat van de switch-out.

–

premiebetaling: de valutadatum van de premie op de bankrekening van

uitwerkingsdatum van de premiebetaling de eventuele latere datum waarop
–

toekenningen in het kader van de dekking ‘premievrijstelling bij
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1

is gelijk aan
verzekerd bedrag daags voor aanpassingsdatum1
vermenigvuldigd met

Als een in de eventuele Bijzondere Voorwaarden vermeld nominaal bedrag wordt

2

deze

datum

wordt

vermeld

in

de

Bijzondere

Voorwaarden

1

is gelijk aan
in Bijzondere Voorwaarden vermeld nominaal bedrag
vermenigvuldigd met
12

gedeeld door

1

12

vroegste in op de eerstvolgende aanpassingsdatum.

1
2

waarin deze datum valt

uitwerking op 1 januari van elk kalenderjaar.
eventuele Bijzondere Voorwaarden vermeld noch hieruit rechtstreeks
voortvloeiend - door de aangeslotene gekozen nominaal verzekerd bedrag van

1.7.3

Berekeningen op dagbasis

De actuarieel-technische berekeningen worden uitgevoerd op dagbasis. Zo
wordt:
–

bij de berekening van de risicopremies rekening gehouden met een
dekkings- en een uitkeringsperiode uitgedrukt in dagen.

1

is gelijk aan
verzekerd bedrag daags voor aanpassingsdatum1
vermenigvuldigd met
aanpassingsdatum1
gedeeld door

2

2

het bedrag van het uitstaande voorschot om gelijk welke reden toch hoger

aanpassingsdatum1
1

2

ze kan een inpandgeving weigeren indien er al een voorschot werd toegekend.

verplichten om de nodige bewijsstukken over te maken die aantonen dat het

de aanpassingsdatum valt

wetgeving terzake.

vroegste in op de eerstvolgende aanpassingsdatum.

Als een in de eventuele Bijzondere Voorwaarden vermeld nominaal bedrag

2.

Dekkingen bij overlijden en
arbeidsongeschiktheid

2.1
2.1.1

Dekkingen bij overlijden
Soorten dekkingen bij overlijden

2.1.1.1
Overlijdenskapitaal
2.1.1.1.1 Omschrijving van de dekking
hier zonder voorwerp is.

2.1.1.1.2 Bedrag van het overlijdenskapitaal
Bijzondere Voorwaarden vermeld noch hieruit rechtstreeks voortvloeiend door de aangeslotene gekozen nominaal verzekerd bedrag van een dekking
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Het bedrag van het overlijdenskapitaal is, naargelang wat wordt voorzien in het

–

hetzij een bepaald bedrag, echter met als minimum het totale bedrag van

–

hetzij een bepaald bedrag, ongeacht het bedrag van de reserves van
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geen winstdeelname bij overlijden.
Het uit te keren kapitaal is het verzekerde bedrag op de overlijdensdatum.
Hierbij wordt het onderliggende bedrag van de reserves op basis van het
aantal units en de unitwaarden op de overlijdensdatum van de verzekerde in
overlijden). Er is geen winstdeelname bij overlijden.
Het eventuele verschil tussen het verzekerde bedrag van het overlijdenskapitaal
wordt in het begin van iedere maand berekend op basis van de meest

2.1.2

2.1.2.1

Draagwijdte van de dekkingen bij overlijden

Dekkingsperiode

De dekkingsperiode van de dekkingen bij overlijden begint en eindigt uiterlijk op
voorziene datums. Tenzij anders is aangegeven in de Bijzondere Voorwaarden

2.1.1.2
Kapitaal bij opeenvolgend overlijden
2.1.1.2.1 Omschrijving van de dekking

uiterlijk 12 maanden na het eerste overlijden plaats vindt.

2.1.1.2.2 Bedrag van het kapitaal bij opeenvolgend overlijden

einddatum van de overeenkomst en de Bijzondere Voorwaarden in het kader

Het uit te keren kapitaal is het verzekerde bedrag op de datum van het eerste
overlijden. Er is geen winstdeelname bij overlijden.

2.1.1.3
Overlijdenskapitaal bij ongeval
2.1.1.3.1 Omschrijving van de dekking
Indien de verzekerde overlijdt binnen 180 dagen na en als rechtstreeks gevolg

De dekkingen bij overlijden zijn geldig over de hele wereld.

Een ongeval is een plotselinge inwerking van een uitwendige kracht op het
gevolg is van:
Worden niet beschouwd als een ongeval:
– de ziekten, welke er ook de oorzaak van zijn, alsook de lichamelijke letsels

–

de gevolgen van heelkundige ingrepen die niet genoodzaakt worden door
een ongeval;

hierna volgende uitbreidingen.

–

een ongeval met een luchtvaartuig waarop de verzekerde inscheepte als

Bij wijze van uitbreiding worden echter wel beschouwd als een ongeval:

–

de verdrinking;

slechts tussenbeide kwam als lid van de macht die door de overheid werd
ingezet voor het handhaven van de orde;

verwonding;

–

verzekerde zich voordoet in een vreemd land waar vijandelijkheden aan de
gang zijn, wordt een onderscheid gemaakt tussen twee gevallen;

dieren, en steken van insecten;
blikseminslag.

2.1.1.3.2 Bedrag van het overlijdenskapitaal bij ongeval

de vijandelijkheden deelneemt;

Het uit te keren kapitaal is het verzekerde bedrag op de overlijdensdatum, met
dien verstande echter dat eventuele verhogingen van het verzekerde bedrag
datum van het ongeval werden overeengekomen, niet worden uitgekeerd. Er is
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Bij het overlijden van de verzekerde - in het kader van de dekking ‘kapitaal bij

van het hierna vermelde onderscheid als volgt beperkt:
de verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme; het overlijden
opeenvolgend overlijden en de risicoreserves-overlijden door ongeval van
door de structuurwijziging van de atoomkern, wordt niet gedekt door deze
overeenkomst.

onrechtstreekse gevolg is van één van de volgende omstandigheden waarin de
verzekerde verkeert op het ogenblik van het ongeval:

–

onroerende goederen);
een oorlogsgebeurtenis,

burgerlijke

onlusten,

opstanden,

oproer,

ingediend, haar tussenkomst verminderen met het door haar geleden nadeel.

verminderen met het door haar geleden nadeel dat voortvloeit uit de eventuele

terrorisme;

overlijden.

een motorrijwiel waarvan de cilinderinhoud groter is dan 50 cm?, met
uitzondering van woon-werkverkeer;

buiten gevecht stellen van een tegenstrever insluit, houthakkers, snoeiers,

eventuele getuigen moeten opgegeven worden. Er moet ook steeds een

zich meebrengt: beklimmen van daken, van ladders van meer dan 4 meter,
kan elk bijkomend stuk vorderen. Alle belanghebbenden bij de tussenkomst

dan 3 zeemijlen van de kust, alpinisme, speleologie, boksen, karate,
tegenstrever insluit, jacht, bobsleigh, diepzeeduiken, valschermspringen,

interesten.
–

de deelname aan koersen, snelheidswedstrijden en -proeven, evenals
weddenschappen en uitdagingen;

die niet om medische redenen werd voorgeschreven;

2.2
2.2.1

2.2.1.1

Dekkingen bij arbeidsongeschiktheid
Arbeidsongeschiktheidsrenten

Omschrijving van de dekking en soorten arbeidsongeschiktheidsrenten

de verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme; het overlijden
door de structuurwijziging van de atoomkern, wordt niet gedekt door deze
overeenkomst;.

zodra de eigenrisicotermijn is verstreken, gedurende de periode van de
arbeidsongeschiktheid en dit uiterlijk tot het einde van de uitkeringsperiode,

kunnen verschillende types van arbeidsongeschiktheidsrenten worden
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2.2.1.3

onderscheiden:

Gedekte arbeidsongeschiktheidsoorzaken

De gedekte arbeidsongeschiktheid kan het gevolg zijn van een ongeval en/
premiebetaling wordt, desgevallend na de nodige inhoudingen, rechtstreeks

ongevallen kan een verder onderscheid gemaakt worden tussen ongevallen van
het privéleven en arbeidsongevallen.

2.2.1.3.1 Ongeval
de verschuldigdheidsdatum van de toekenning komen vast te staan en

de werkplaats. De verwijzing naar de wetgeving op de arbeidsongevallen
–
onderscheid gemaakt tussen:

Een privéongeval is ieder ongeval dat geen arbeids-ongeval is.

2.2.1.3.2 Ziekte
Een ziekte is een door medische diagnose vastgestelde verslechtering van
de oorspronkelijke gezondheidstoestand die niet door een ongeval werd

zijn dagelijks levensonderhoud;

onderschreven.

werk dient te staken.

2.2.1.2

Behoudens voor de zwangerschappen die reeds bestonden op het ogenblik

Arbeidsongeschiktheid

Er is sprake van arbeidsongeschiktheid zodra de arbeidsongeschiktheidsdrempel
wordt bereikt. De arbeidsongeschiktheidsdrempel is de minimale economische
arbeidsongeschiktheidsgraad die moet vastgesteld worden opdat er
sprake kan zijn van arbeidsongeschiktheid. De in aanmerking genomen
economische arbeidsongeschiktheidsgraad is de werkelijke economische
arbeidsongeschiktheidsgraad,
verminderd
met
de
economische

beschouwd als een ziekte.

2.2.1.4
2.2.1.4.1

Bedrag van de arbeidsongeschiktheidsrenten
Algemeen

Onder voorbehoud van de bepalingen hieronder, is het bedrag van de
arbeidsongeschiktheidsrenten gelijk aan het verzekerde bedrag ervan bij het
verstrijken van de eigenrisicotermijn, rekening houdend met het maximaal
terzake. Tenzij anders is aangegeven in

Indien de arbeidsongeschiktheidsdrempel bereikt wordt en er aldus
sprake is van arbeidsongeschiktheid, wordt de tussenkomst van Delta

arbeidsongeschiktheidsrenten uitgedrukt in jaarbedragen. Ze worden in

de renten pro rata het aantal kalenderdagen arbeidsongeschiktheid in de
betrokken maanden berekend.
lager dan 67%, dan is er sprake van een gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid.
Bedraagt de arbeidsongeschiktheidsgraad minstens 67%, dan is er sprake van
een volledige arbeidsongeschiktheid.
De economische arbeidsongeschiktheidsgraad vertegenwoordigt de
mate waarin de arbeidsgeschiktheid van de verzekerde verminderd is

2.2.1.4.2

Arbeidsongeschiktheidsgraad

toegekend in verhouding tot de arbeidsongeschiktheidsgraad voor zover de
arbeidsongeschiktheidsdrempel bereikt wordt. Er vindt een volledige uitkering
bedraagt. Wijzigt de arbeidsongeschiktheidsgraad, dan wordt het bedrag van de

arbeidsongeschiktheidsgraad wordt vastgelegd rekening houdend met de

is met zijn kennis, bekwaamheden en beroepsantecedenten. Hierbij wordt
geen rekening gehouden met de algemene economische toestand noch met
enig ander economisch criterium.

voorzien gedurende het eerste jaar van de arbeidsongeschiktheid. Dit houdt in
te voorzien bij inkomensverlies.
De bepaling van de arbeidsongeschiktheidsgraad wordt op autonome
Behalve
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kader

van

de

dekking

‘premievrijstelling

bij

aantal volledige jaren sinds de aanvangsdatum van de arbeidsongeschiktheid

arbeidsongeschiktheid.

verzekerde.
steeds uiterlijk op de einddatum.

2.2.1.6

Herval

Als binnen 14 dagen na de dag waarop de arbeidsonge-schiktheidsgraad

2.2.1.4.5
Het

Dekking ‘premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid’

verzekerde

bedrag

van

de

dekking

‘premievrijstelling

bij
zoals bepaald in de bijzondere voorwaarden als voor de uitkering van de
vergoedingen.
Als na 14 dagen, maar binnen 60 dagen na de dag waarop de

de dekkingen bij arbeidsongeschiktheid;

de periode tussen deze twee datums.
Als na 60 dagen na de dag waarop de arbeidsongeschikt-heidsgraad onder 25%

nieuw schadegeval voor de bepaling van de eigenrisicotermijn en het eventuele

als gevolg van een andere oorzaak, wordt voor de eventuele aanvullende
wordt echter geen rekening gehouden.
Tenzij anders is overeengekomen, volgen de toekenningen in het kader van deze

2.2.2

2.2.2.1

Arbeidsongeschiktheidskapitaal bij ongeval

Omschrijving van de dekking

Indien de verzekerde als rechtstreeks gevolg van een ongeval in de zin van punt

2.2.2.2
verleent, zonder premiebetaling verder lopen in hun laatst verzekerde toestand
uitkeringsperiode, eigenrisicotermijn, enz., maar zonder verdere aanpassingen

2.2.1.5

Bedrag van het arbeidsongeschiktheidskapitaal

Het uit te keren kapitaal is gelijk aan het verzekerde bedrag op de 180e dag
na het ongeval, met dien verstande echter dat eventuele verhogingen van
het verzekerde bedrag tussen de datum van het ongeval en de 180e dag erna
worden uitgekeerd.

Uitkeringsperiode

2.2.2.3

Volledige en blijvende arbeidsongeschiktheid

in punt 2.2.1.2. Er is sprake van volledige arbeidsongeschiktheid als de
arbeidsongeschiktheid.
bedraagt. Er is sprake van een volledige en blijvende arbeidsongeschiktheid
indien vaststaat dat de volledige arbeidsongeschiktheid de verzekerde

2.2.3

2.2.3.1

Draagwijdte van de dekkingen bij arbeidsongeschiktheid

Dekkingsperiode

De dekkingsperiode van de dekkingen bij arbeids-ongeschiktheid begint
verzekerde. Als de uitkeringsperiode wordt uitgedrukt als het bereiken van een
–

als de uitkeringsperiode wordt uitgedrukt als het bereiken van een
premie, zijnde de valutadatum van die premie op de bankrekening van
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voorziene einddatum van de overeenkomst. Als de dekkingsperiode verwijst

dan 3 zeemijlen van de kust, alpinisme, speleologie, boksen, karate,
tegenstrever insluit, jacht, bobsleigh, diepzeeduiken, valschermspringen,
De dekkingen bij arbeidsongeschiktheid zijn in principe geldig over de hele
wereld.
Buiten de lidstaten van de EU en de EVA, buiten de Verenigde Staten en Canada,
–
vermeld in de huidige algemene voorwaarden kan uitvoeren.

de deelname aan koersen, snelheidswedstrijden en -proeven, evenals
weddenschappen en uitdagingen;

veroorzaakt door terrorisme; De arbeidsongeschiktheid veroorzaakt door
van de atoomkern, wordt niet gedekt door deze overeenkomst;
–

een ongeval met een luchtvaartuig waarop de verzekerde inscheepte als
die niet om medische redenen werd voorgeschreven;
schiktheidsgraad van meer dan 25% vertegenwoordigt;
gaande met opstand tegen de overheid, tenzij de verzekerde bewijst dat hij

van de macht die door de overheid werd ingezet voor het handhaven van de
orde; de maatschappij verleent wel dekking wanneer de verzekerde er niet

daden van normale persoonlijke verzorging;

van letsels opgelopen in het kader van een gedekt schadegeval;

arbeidsongeschiktheid van de verzekerde zich voordoet in een vreemd land
waar vijandelijkheden aan de gang zijn, wordt een onderscheid gemaakt
tussen twee gevallen:
gevolg van de burn out, van het chronisch vermoeidheidssyndroom, van
de vijandelijkheden deelneemt;
zijn door organische repercussies, slechts gedekt na het verstrijken van een
eigenrisicotermijn van 1 jaar en voor een maximumduur van 2 jaar. Van deze
akkoord van de maatschappij en voor zover de verzekerde niet op

voorwaarden beantwoorden, worden onbeperkt vergoed:
medische bestralingen.

–

de diagnose is gebaseerd op organische symptomen en beantwoordt aan

onroerende goederen);

–

de aandoening is opgenomen in de onderstaande, beperkende lijst:
– Depressie
– Bipolaire stoornis

een motorrijwiel waarvan de cilinderinhoud groter is dan 50 cm?, met
uitzondering van woon-werkverkeer;

–

Veralgemeende angststoornis

–
–

Anorexia nervosa
Boulimia nervosa

buiten gevecht stellen van een tegenstrever insluit, houthakkers, snoeiers,
zich meebrengt: beklimmen van daken, van ladders van meer dan 4 meter,
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redelijkerwijs mogelijk is werd ingediend, haar tussenkomst verminderen met
het door haar geleden nadeel.

ziekten en aandoeningen

rapporten die het bestaan en de ernst van het schadegeval kunnen aantonen.

De risicodekkingen en enige verhoging van het nominaal verzekerd bedrag ervan

controles zo vlot mogelijk kunnen uitgevoerd worden, moeten elke arts die

dit alles zowel bij het ontstaan van de arbeidsongeschiktheid als in het kader
van de latere medische opvolging ervan. Alle maatregelen om de genezing te
bespoedigen moeten zo snel mogelijk genomen worden en de voorgeschreven
medische behandelingen moeten gevolgd worden. Indien aan één van deze

begrenzingen, beschikking over de nodige berekeningsgegevens, enz.). De
risicodekkingen zijn slechts verzekerd indien zij voorkomen op het Persoonlijk

recht om haar tussenkomst te weigeren indien de verzekerde geen behandeling
korps erkend is en indien het bewijs kan geleverd worden dat er sprake is van

arbeidsongeschiktheid.

arbeidsongeschiktheidsgraad aan een herziening te onderwerpen. Elke
wijziging in de gezondheidstoestand van de verzekerde die een vermindering

2.3
2.3.1

Algemene bepalingen
Correcte gegevensverstrekking

die zij redelijkerwijs moeten beschouwen als gegevens die van invloed kunnen
oprechtheid en zonder verzwijging meedelen. Het gaat hierbij onder meer om

2.3.3

Vaststelling en wijziging van de risicodekkingen door
Delta Lloyd Life

de risicodekkingen verminderen indien blijkt dat ze, gelet op het premiebudget

risicodekkingen, met dien verstande echter dat in principe voorrang wordt

dit gedurende het eerste jaar na het sluiten, na de inwerkingtreding van een niet

dekkingen wijzigen indien hiertoe gegronde redenen zijn die verband houden
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geblokkeerde reserves, enz.).

overgedragen en niet-overgedragen overeenkomsten, enkel de aangeslotene -

de risicodekkingen overgemaakt.

2.3.4

de uitvoering van alle verbintenissen van alle verzekeringsondernemingen die
lid zijn van de VZW, beperkt tot 1 miljard euro per kalenderjaar voor de schade

Wijziging van de risicograad

Indien uit enig document blijkt dat bij de aanvaarding van een risicodekking

dat kalenderjaar. Dit bedrag wordt elk jaar aangepast op 1 januari volgens

rekening werd gehouden met bepaalde kenmerken van de verzekerde

uitdrukkelijk in een andere overgangsregeling voorziet.
dan het bedrag genoemd in de vorige alinea, wordt een evenredigheidsregel
toegepast: de uit te keren schadevergoedingen worden beperkt ten belope
beschikbare middelen voor dat kalenderjaar ten opzichte van de uit te keren
schadevergoedingen toegerekend aan dat kalenderjaar.

voor om de voorwaarden van de dekking aan te passen met uitwerking op de
Comité, ten laatste zes maanden na de gebeurtenis, het percentage van de
schadevergoeding dat door de verzekeringsondernemingen die lid zijn van de
VZW ingevolge de gebeurtenis dient te worden vergoed. Het Comité kan dit
percentage herzien. Ten laatste op 31 december van het derde jaar volgend
met een aangetekend schrijven opzeggen binnen 15 dagen. Indien echter

omtrent het uit te betalen percentage van schadevergoeding.

omstandigheden niet zou hebben verleend, kan zij binnen een termijn van 1

pas aanspraak maken op de schadevergoeding nadat het Comité het percentage

gekregen, met een aangetekend schrijven de dekking opzeggen.
Mocht een schadegeval plaats vinden voordat de verzwaring van het risico aan

rekening houdend met de gewijzigde kenmerken van het risico. Indien echter

3.

Werking van de groepsverzekering

Indien het niet meedelen van een verzwaring van het risico met bedrieglijk opzet
natuurlijke personen kunnen aangesloten worden.
die op het ogenblik waarop zij kennis krijgt van de bedrieglijke verzwijging al
vervallen zijn, haar toe als schadevergoeding.
al behoren tot de categorie kunnen echter, tenzij andersluidende dwingende
De bepalingen van dit punt gelden niet met betrekking tot de wijziging van de

2.3.5

Medisch beroepsgeheim

voorzien in de Bijzondere Voorwaarden via de verzekeringnemer overmaken

opgestelde model - omtrent de overlijdensoorzaak.

2.3.6
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Op de datum waarop de aangeslotene niet langer behoort tot de categorie,
Naargelang

wat

de

Bijzondere

Voorwaarden

bepalen,

bestaat

de

laste van de aangeslotenen, door de verzekeringnemer ingehouden op hun

3.7
3.7.1

Keuzemogelijkheden voor de aangeslotenen
Inzake risicodekkingen

De Bijzondere Voorwaarden kunnen de aangeslotenen de mogelijkheid

een persoonlijke overeenkomst wordt voorzien, worden deze overeenkomsten

3.3

Verzekerden

De verzekerden van de dekkingen zijn:

–

eigenrisicotermijn, enz.) kunnen de Bijzondere Voorwaarden de aangeslotenen
keuzemogelijkheden bieden. Hiernaast kunnen de Bijzondere Voorwaarden ten

voor alle andere dekkingen: de aangeslotene.

Voorwaarden.
nadien herzien worden.

In voorkomend geval is de aangeslotene verantwoordelijk voor het respecteren
huwelijksvermogensstelsel.
Zolang de aangeslotene in dienst is van de verzekeringnemer wordt dit verzoek
via deze laatste ingediend.

eigenrisicotermijn, enz.).

3.5

De aangeslotene kan steeds vragen het niveau van de dekkingen op te trekken

Premiebetaling

Tenzij anders is overeengekomen, zijn de periodieke premies voor elke

Eventuele eenmalige premies zijn verschuldigd op de overeengekomen

gebeurtenis met vermelding van de aard en de datum van voormelde wijziging

groepsverzekering.

3.14.1) gelegen is tussen twee vervaldagen van periodieke premies, is tot
de eerstvolgende vervaldag slechts een pro rata temporis-premiebedrag
rata temporis-premiebedrag de eerste dag van de maand samenvallend met

gekozen dekkingen in het licht van het premiebudget en het bedrag van de

van de premiebetaling na schorsing ervan is. In alle gevallen waarin de
datum waarop het voormelde pro rata temporis-premiebedrag verschuldigd

van de tewerkstellingsgraad van een aangeslotene met werknemerstatuut)
wordt die verhoging ook pro rata temporis berekend tot de eerstvolgende

3.6

Verdaging van de einddatum

Als een aangeslotene op de einddatum nog steeds behoort tot de in de Bijzondere
Voorwaarden vermelde categorie, kan voorzien worden in de verdaging van

echter verder betaald en de eventuele dekkingen bij overlijden voortgezet

aangerekend op het voormelde premiebudget en zijn dus ten laste van de
aangeslotene).
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3.7.2

Inzake beleggingsvormen

De Bijzondere Voorwaarden kunnen de aangeslotenen de mogelijkheid bieden om
die bestemd zijn voor de pensioenreserves, alsook van de eventuele bijhorende
winstdeelname en overlevingsboni.

met werk-nemerstatuut, met het oog op de berekening van dit bedrag, de

tewerkstellingsgraad.

1.4.4.2).

dekking rechtsreeks uitdrukken als een nominaal bedrag, wordt dit bedrag voor

toekenningen.
Indien de tewerkstellingsgraad van een aangeslotene met werknemerstatuut
Indien in de voormelde keuzemogelijkheid wordt voorzien, kan de aangeslotene ook

1.4.4.2). Indien echter de Bijzondere Voorwaarden voorzien in enige minimumoverlevingsboni van een overeenkomst in enige beleggingsvorm, dan is voor elke
switch van beleggingsvorm waarbij een switch-out plaats vindt uit een beleggingsvorm

is van de verzekeringnemer, de toestemming van deze laatste nodig.

Als een aangeslotene met werknemerstatuut een enkel op het Persoonlijk
noch hieruit rechtstreeks voortvloeiend - nominaal verzekerd bedrag van een

Indien de keuze voor een bepaalde beleggingsvorm resulteert in een tekort in
het minimumrendement dat de Wet Aanvullende Pensioenen oplegt aan de
werkgevers, dan zullen deze laatsten gehouden zijn het tekort aan te zuiveren, ten

het voormelde bedrag verminderd door vermenigvuldiging ervan met een
breuk waarvan de teller de nieuwe en de noemer de oude tewerkstellingsgraad
vertegenwoordigen.

landverzekeringsovereenkomst hen de mogelijkheid biedt om individueel
jaarlijks een bijkomende premie te betalen bij een verzekeraar naar keuze
voor de dekking arbeidsongeschiktheidsrenten, waardoor de premie voor deze
vermeld noch hieruit rechtstreeks voortvloeiend - door een aangeslotene gekozen

aanpassingsdatum, en dit voor het eerst op de aanpassingsdatum waarop beide

aangepast nominaal verzekerd bedrag op aanpassingsdatum1
is gelijk aan
verzekerd bedrag daags voor aanpassingsdatum1
vermenigvuldigd met
2

aanpassingsdatum1
gedeeld door

inbegrip van de Beheersreglementen) aan iedere aangeslotene die er om

vorige). De aangeslotene wordt verondersteld volledig akkoord te gaan met

1

Iedere aangeslotene deelt onmiddellijk en spontaan iedere persoonsgebonden
2

1

aanpassingsdatum1

en de uitvoering van de groepsverzekering mee aan de verzekeringnemer, die

deze datum wordt vermeld in de Bijzondere Voorwaarden
2

in aanmerking genomen

blad
16 / 31
3 mei 2013

van de tewerkstellingsgraad van een aangeslotene met werknemerstatuut, de
Delta Lloyd Life NV
Fonsnylaan 38
1060 Brussel

T 02 238 88 11
F 02 238 88 99

FSMA 025573 A
BTW BE 0403 280 171
RPR Brussel

de risicodekkingen en beleggingsvormen, enz.
die toekomt aan de aangeslotene, alsook de kapitalen van de diverse dekkingen
Inzonderheid meldt de verzekeringnemer, met het oog op de toetsing van de
inhoudingen, kosten, vergoedingen en andere sommen die nog verschuldigd

ongewijzigd zijn gebleven.

overgemaakt.
Onverminderd de toepassing van dwingende bepalingen terzake, wordt het
hem verleent, wordt elk verzoek hiertoe in principe via de verzekeringnemer

van die rente. De overdraagbaarheid duidt erop dat bij het overlijden van de
aangeslotene na de aanvangsdatum van de rente, die rente voor 80% verder
overlijden van een aangeslotene, alsook over de schorsing van de uitvoering
van de arbeidsovereenkomst van een aangeslotene met werknemerstatuut die

eerbiediging van de eventuele dwingende bepalingen terzake. Door de
ondertekening van de Bijzondere Voorwaarden, gaat de verzekeringnemer
akkoord met deze overdrachtsmogelijkheid. Bij dergelijke overdracht is Delta
deze termijn met 30 dagen te verlengen en van de contactgegevens van Delta

De aangeslotene en de verzekeringnemer dragen de volle verantwoordelijkheid
andere overeenkomsten van de aangeslotenen. Indien de groepsverzekering

aan een derde) slechts mogen worden toegestaan om het de aangeslotene mogelijk
te maken in de Europese Economische Ruimte gelegen onroerende goederen die
eventueel aan worden toegekend in toepassing van het Pensioenreglement.
worden zodra de voormelde goederen uit het vermogen van de aangeslotene
verdwijnen.
Zolang de aangeslotene in dienst is van de verzekeringnemer, is voor de
beheersreglement).
nodig. De aangeslotene kan de voorwaarden, begrenzingen en modaliteiten
van de verzekeringnemer worden opgenomen, maar de verzekeringnemer
elk eventueel ander doel dat in het Pensioenreglement wordt vermeld. Indien
aangeslotene inzake risicodekkingen en beleggingsvormen worden beperkt,

verzekeringnemer wordt hierover ingelicht. Indien de verzekeringnemer wel
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groepsverzekering al betaalde premies.
met betrekking tot de groepsverzekering op elk ogenblik gerespecteerd blijven,

Hoewel de premiebetaling in de verhouding tussen de verzekeringnemer

arbeidovereenkomst, voor een andere sociale bestemming;

groepsverzekering door de verzekeringnemer ten aanzien van de betrokken

onrechtstreeks een verhoging van de kostprijs van de groepsverzekering

3.14.1

Schorsing van de arbeidsovereenkomst / niet langer
behoren tot de categorie

groepsverzekering een aanvulling vormt, belangrijke wijzigingen zou
ondergaan;

stopgezet:
– als de uitvoering van de arbeidsovereenkomst van een aangeslotene
verzekeringnemer geen loon meer verschuldigd is;

het statuut waaronder hij aangesloten is), maar niet langer behoort tot de
in de bijzondere voorwaarden vermelde categorie.

de aangeslotene opnieuw behoort tot de in de bijzondere voorwaarden
vermelde categorie, wordt de premiebetaling hervat en gelden voor de
keuzemogelijkheden van de aangeslotene en de aanvaardingscriteria van Delta

treden tot de gewijzigde groepsverzekering. In dit geval blijven zij aangesloten
bij de voorheen geldende groepsverzekering.
Elke wijziging van het Pensioenreglement vergt in principe het akkoord van Delta
Voorwaarden aangebrachte wijzigingen aan elke betrokken aangeslotene.

groepsverzekering
aangesloten is). De persoonlijke reserves zijn verworven voor de aangeslotene.

laatste alle betrokken aangeslotenen hiervan onmiddellijk in kennis. Delta
Indien een betalingsachterstand wordt vastgesteld en de verzekeringnemer

een aangetekende ingebrekestelling aan de verzekeringnemer. Uiterlijk 3
pensioentoezegging mee in aanmerking genomen voor de beoordeling van de

aangeslotenen hierover in.

overeenkomsten waarvan de reserves verworven zijn voor de aangeslotene
voor) de groepsverzekering het gevolg is van een verandering van

gedekt wordt door een opzeggingsvergoeding.

3.14.3

Wijziging en beëindiging van de groepsverzekering

onbepaalde duur. De verzekeringnemer kan nochtans de groepsverzekering

In de mate dat de aangeslotene een toekenning geniet in het kader van de
bij gebrek aan een andere toegelaten keuze, prioritair aangewend ter
verdere spijzing van de risicoreserves met het oog op de handhaving van de

mate dat zij van toepassing zijn op de betrokken dekkingen en ten aanzien van
de aangeslotenen) en van eventuele andere overeenkomsten en verbintenissen
geen geval mag echter inbreuk gedaan worden op de verworvenheid van de
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op alle aangeslotenen met werknemerstatuut. De toepassing van deze wetgeving
gelezen worden, alsook in het licht van de premievrijstelling voor de dekkingen
zuiveren. In voorkomend geval wordt de verzekeringnemer hiertoe uitgenodigd

verdere premiebetaling in het kader van de dekking ‘premievrijstelling bij

productaanbod inzake individuele verzekeringen, de dekkingen tot uiterlijk de
overlijden aldus een individuele verzekering wordt gesloten binnen 1 maand

zij oploopt wegens de miskenning van de toepasselijke wetgeving door de
verzekeringnemer, op deze laatste verhalen.

bedrag van het pensioenkapitaal, wordt rekening gehouden met alle door de

en volgende van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst
jaren.

3.17

Goede trouw, billijkheid en redelijkheid

De verzekeringnemer regelt - met inachtneming van de eventuele
toepasselijke wetgeving - de aangelegenheden in zijn verhouding met de

Als in het kader van de aanwending van de groepsverzekering voor
regeling van dergelijke aangelegenheden dient steeds te gebeuren binnen de
perken en met inachtneming van de goede trouw, de billijkheid, de redelijkheid
en de geest van het Pensioenreglement.

aanhangsel van inpandgeving.

eventuele beperkingen die voortvloeien uit de aanwezigheid van geblokkeerde

bepalingen van punt 1.5.2.2 en mag rechtstreeks noch onrechtstreeks ten laste

4.

Werking van de individuele
pensioentoezegging

De Bijzondere Voorwaarden geven aan wie wordt aangesloten bij de individuele
pensioentoezegging en in welke hoedanigheid.
De individuele pensioentoezegging treedt in werking op de in de Bijzondere

Als het bedrag van de over te dragen reserve 1.250.000 euro
Indien echter de aangeslotene werkzaam is onder werknemerstatuut en
de uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst op de aanvangsdatum van de
individuele pensioentoezegging zonder loonuitkering is geschorst, wordt de

Naargelang wat de Bijzondere Voorwaarden bepalen, bestaat de individuele

3.15

Overgedragen reserves

in een andere onderneming verworven reserves uit een aldaar genoten

de verzekeringnemer ingehouden op zijn bezoldiging, persoonlijke premies

overgedragen reserves worden beheerd als overgedragen overeenkomsten

4.3

Verzekerden

De verzekerden van de dekkingen zijn:
De groepsverzekering is onderworpen aan de Belgische wetgeving inzake levensen aanvullende verzekeringen in het algemeen en inzake groepsverzekeringen

–

voor alle andere dekkingen: de aangeslotene.

de toepassing van het Belgisch recht.
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Voorwaarden de aangeslotene keuzemogelijkheden bieden. De keuze
geschiedt steeds binnen de perken van het in de Bijzondere Voorwaarden

Voorwaarden.
De verzekeringnemer draagt onder de hierna vermelde modaliteiten,

aangeslotene de in de Bijzondere Voorwaarden vermelde voorrangsorde van

In
voorkomend
geval
voor het respecteren

is
van

de
aangeslotene
verantwoordelijk
eventuele rechten die zijn/haar
eigenrisicotermijn, enz.).

de aangeslotene in dienst is van de verzekeringnemer wordt dit verzoek via
deze laatste ingediend.

De keuzemogelijkheden die de aangeslotene geniet zijn onderworpen aan de

gekozen dekkingen in het licht van het premiebudget en het bedrag van de

4.5

Premiebetaling

Tenzij anders is overeengekomen, zijn de periodieke premies verschuldigd
beperkingen die voortvloeien uit de Pensioenovereenkomst. De dekkingen

De keuzemogelijkheden die de aangeslotene geniet, maken generlei een
naargelang wat is overeengekomen.

premies, is tot de eerstvolgende vervaldag slechts een pro rata temporisvan dit pro rata temporis-premiebedrag de eerste dag van de maand

aangerekend op het voormelde premiebudget en zijn dus ten laste van de
aangeslotene).

4.7.2

Inzake beleggingsvormen

De Bijzondere Voorwaarden kunnen de aangeslotene de mogelijkheid bieden
de datum waarop het voormelde pro rata temporis-premiebedrag verschuldigd
premies die bestemd zijn voor de pensioenreserves, alsook van de eventuele
bijhorende winstdeelname en overlevingsboni.

4.6

Verdaging van de einddatum

Als de aangeslotene op de einddatum nog steeds de in de Bijzondere
kan voorzien worden in de verdaging van de einddatum. Dit blijkt uit de

Indien in de voormelde keuzemogelijkheid wordt voorzien, kan de aangeslotene

beleggingsvorm - zie 1.4.4.2). Indien echter de Bijzondere Voorwaarden
Bijzondere Voorwaarden vermelde premiebudget wordt echter verder betaald
en de eventuele dekkingen bij overlijden voortgezet totdat de aangeslotene
in enige beleggingsvorm, dan is voor elke switch van beleggingsvorm
waarbij een switch-out plaats vindt uit een beleggingsvorm waarvoor een

4.7
4.7.1

Keuzemogelijkheden voor de aangeslotene
Inzake risicodekkingen

de verzekeringnemer, de toestemming van deze laatste nodig.

De Bijzondere Voorwaarden kunnen de aangeslotene de mogelijkheid bieden

Indien de keuze voor een bepaalde beleggingsvorm resulteert in een tekort in
het minimumrendement dat de Wet Aanvullende Pensioenen oplegt aan de
werkgevers, dan zullen deze laatsten gehouden zijn het tekort aan te zuiveren,
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worden, wordt rekening gehouden met het meest recente gegeven terzake

landverzekeringsovereenkomst hen de mogelijkheid biedt om individueel
jaarlijks een bijkomende premie te betalen bij een verzekeraar naar keuze
voor de dekking arbeidsongeschiktheidsrenten, waardoor de premie voor deze

Bijzondere Voorwaarden vermeld noch hieruit rechtstreeks voortvloeiend door de aangeslotene gekozen nominaal verzekerd bedrag van een dekking
aanpassing van het bedrag, onder voorbehoud van de aanvaardingscriteria

van de Bijzondere Voorwaarden. De verzekeringnemer overhandigt de
aangeslotene op zijn verzoek een exemplaar van de Algemene Voorwaarden

Het

vervangt telkens het vorige). De aangeslotene wordt verondersteld volledig

aangepaste

bedrag

wordt

bekomen

door

toepassing

van

aangepast nominaal verzekerd bedrag op aanpassingsdatum1
is gelijk aan
verzekerd bedrag daags voor aanpassingsdatum1
vermenigvuldigd met

opmerkingen overmaakt.

aanpassingsdatum1
gedeeld door

aanpassing en de uitvoering van de individuele pensioentoezegging mee aan

1

2

1 2

1

De aangeslotene deelt onmiddellijk en spontaan iedere persoonsgebonden

1

aanpassingsdatum1
1
2

uitvoering van de individuele pensioentoezegging, zoals de wijziging van de

de keuze van de aangeslotene met betrekking tot de risicodekkingen en
beleggingsvormen, enz.
Inzonderheid meldt de verzekeringnemer, met het oog op de toetsing van
werknemerstatuut, wordt, met het oog op de berekening van dit bedrag, de

tewerkstellingsgraad.
ongewijzigd zijn gebleven.
Als de tewerkstellingsgraad van de aangeslotene, werkzaam onder werknemerstatuut, wijzigt, wordt elk in de Bijzondere Voorwaarden vermeld bedrag

hem verleent, wordt elk verzoek hiertoe in principe via de verzekeringnemer
Als de aangeslotene, werkzaam onder werknemerstatuut, een enkel op het
vermeld noch hieruit rechtstreeks voortvloeiend - nominaal verzekerd bedrag

van die daling, het voormelde bedrag verminderd door vermenigvuldiging
ervan met een breuk waarvan de teller de nieuwe en de noemer de oude

overlijden van de aangeslotene, alsook over de schorsing van de uitvoering

Bijzondere Voorwaarden nominaal uitgedrukt bedrag van enige risicodekking.
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dit kapitaal over te dragen naar een andere pensioeninstelling die alle
dwingende bepalingen terzake. Door de ondertekening van de Bijzondere
Voorwaarden, gaat de verzekeringnemer akkoord met deze overdrachts-

De aangeslotene en de verzekeringnemer dragen de volle verantwoordelijkheid

De verzekeringnemer draagt aan de aangeslotene het recht over om de

4.13.1

Schorsing van de arbeidsovereenkomst / verlies van
hoedanigheid

stopgezet:
– als de uitvoering van de arbeidsovereenkomst van de aangeslotene,
waarop de verzekeringnemer geen loon meer verschuldigd is;

wetgeving terzake. Die wetgeving stelt meer bepaald dat een voorschot en/
derde) slechts mogen worden toegestaan om het de aangeslotene mogelijk te
maken in de Europese Economische Ruimte gelegen onroerende goederen die

het statuut waaronder hij aangesloten is), maar niet langer de in de

worden zodra de voormelde goederen uit het vermogen van de aangeslotene
verdwijnen.
Zolang de aangeslotene in dienst is van de verzekering-nemer, is voor de

de aangeslotene opnieuw de in de Bijzondere Voorwaarden vermelde

nodig. De aangeslotene kan de voorwaarden, begrenzingen en modaliteiten

keuzemogelijkheden van de aangeslotene en de aanvaardingscriteria van Delta

van de aangeslotene inzake risicodekkingen en beleggingsvormen worden

aangesloten is). De reserves zijn verworven voor de aangeslotene.
die toekomt aan de aangeslotene, alsook de kapitalen van de diverse dekkingen
inhoudingen, kosten, vergoedingen en andere sommen die nog verschuldigd

gedekt wordt door een opzeggingsvergoeding.

4.13.3
aanvullende pensioenen voor aangeslotenen met werknemerstatuut. Delta

Wijziging en beëindiging van de individuele pensioentoezegging

4.13.3.1.1 Aangeslotene met zelfstandigenstatuut

Onverminderd de toepassing van dwingende bepalingen terzake, wordt het
toepassing zijn op de betrokken dekkingen en ten aanzien van de aangeslotene)
en van eventuele andere overeenkomsten en verbintenissen terzake.
Hoewel de premiebetaling in de verhouding tussen de verzekeringnemer
van die rente. De overdraagbaarheid duidt erop dat bij het overlijden van
de aangeslotene na de aanvangsdatum van de rente, die rente voor 80%
verder levenslang wordt uitgekeerd aan de in de Bijzondere Voorwaarden

voorgaande en de hierna volgende algemene bepalingen, is de eenzijdige
verzekeringnemer ten aanzien van de aangeslotene bovendien slechts mogelijk
voordoen:

verplichte inhoudingen, uit na ontvangst van alle door haar gevraagde
van de overdraagbaarheid) volledig en correct ingevulde en ondertekende
pensioentoezegging
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voor

de

verzekeringnemer

teweegbrengt

pensioentoezegging een aanvulling vormt, belangrijke wijzigingen zou
ondergaan;

gelezen worden, alsook in het licht van de premievrijstelling voor de dekkingen

4.13.3.1.2 Aangeslotene met werknemerstatuut
Hoewel de premiebetaling in de verhouding tussen de verzekeringnemer
individuele pensioentoezegging ten aanzien van de aangeslotene, indien hij
werkzaam is onder werknemerstatuut, slechts plaats vinden met zijn akkoord.
modaliteiten en binnen diens productaanbod inzake individuele verzekeringen,
Evenwel, behoudens in aanwezigheid van persoonlijke premies, onverminderd
eventuele andere dwingende bepalingen, overeenkomsten en verbintenissen
terzake en onverminderd de toepassing van de hierna volgende algemene

betrekking tot een risicodekking aldus een individuele verzekering wordt

pensioentoezegging door de verzekeringnemer ten aanzien van de aangeslotene

laatst verzekerde bedrag in het kader van de individuele pensioentoezegging, past

verhoging van de kostprijs van de individuele pensioentoezegging voor de
van de tewerkstellingsgraad van de aangeslotene.

4.13.3.1.3 Algemene bepalingen, ongeacht het sociaal statuut van de
aangeslotene

de aangeslotene.
Als in het kader van de aanwending van de individuele pensioentoezegging voor
inbreuk doen op de verworvenheid van de reserves opgebouwd met de tot
aanhangsel van inpandgeving.
vervallen premies.

pensioentoezegging

de eventuele beperkingen die voortvloeien uit de aanwezigheid van

brengt deze laatste de aangeslotene hiervan onmiddellijk in kennis. Delta
Indien een betalingsachterstand wordt vastgesteld en de verzekeringnemer

de bepalingen van punt 1.5.2.2 en mag rechtstreeks noch onrechtstreeks ten

laatste een aangetekende ingebrekestelling aan de verzekeringnemer. Uiterlijk

4.14

Overgedragen reserves

in een andere onderneming verworven reserves uit een aldaar genoten
op de datum van ontvangst van de kennisgeving van de verzekeringnemer aan

overgedragen reserves worden beheerd als overgedragen overeenkomsten

pensioentoezegging.

voor) de individuele pensioentoezegging het gevolg is van een verandering van

De individuele pensioentoezegging is onderworpen aan de Belgische wetgeving
inzake levens- en aanvullende verzekeringen in het algemeen en inzake
individuele pensioentoezeggingen in het bijzonder. Mocht de verzekeringnemer

In de mate dat de aangeslotene een toekenning geniet in het kader van de
is op de aangeslotene, indien hij werkzaam is onder werknemerstatuut.
bij gebrek aan andere toegelaten keuze, prioritair aangewend ter verdere
spijzing van de risicoreserves met het oog op de handhaving van de
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de aangeslotene. Ook deze overeenkomsten worden opgesplitst naargelang
eventuele reservetekorten aan te zuiveren. In voorkomend geval wordt de
veronderstelt steeds dat de verzekeringnemer bij de invoering, de toepassing, de

miskenning van de toepasselijke wetgeving door de verzekeringnemer, op die
laatste verhalen.

reserves naar deze onthaalstructuur door de betrokken aangeslotene.
De verzekerden van de dekkingen in het kader van de overgedragen en
niet-overgedragen overeenkomsten zijn:

bedrag van het pensioenkapitaal, wordt rekening gehouden met alle door de
–

5.2
5.2.1

jaren.

4.16

Goede trouw, billijkheid en redelijkheid

De verzekeringnemer regelt - met inachtneming van de eventuele toepasselijke
wetgeving - de aangelegenheden in zijn verhouding met de aangeslotene

is, geschiedt dit steeds in samenspraak met haar. De regeling van dergelijke
aangelegenheden dient steeds te gebeuren binnen de perken en met
inachtneming van de goede trouw, de billijkheid, de redelijkheid en de geest
van de Pensioenovereenkomst.

5.

5.1

–
–

–
–

voor alle andere dekkingen: de aangeslotene.

Werking van de overgedragen
en niet-overgedragen overeenkomsten
Situering

Overgedragen overeenkomsten
Inwerkingtreding / vorming van pensioenreserves
beleggingsvormen

Een overgedragen overeenkomst treedt in werking op de overdrachtsdatum,
zijnde de valutadatum van de overgedragen reserves op de bankrekening van

vorming van pensioenreserves.
worden de overgedragen reserves aangewend in de beleggingsvorm ‘DLL

5.2.2

Dekkingen

Tenzij anders is overeengekomen, worden de overgedragen overeenkomsten
worden de pensioenreserves aangewend voor de volgende dekkingen:
– pensioenkapitaal: uitkering van de pensioenreserves aan de aangeslotene
indien hij in leven is op de einddatum;
– overlijdenskapitaal: uitkering van de pensioenreserves aan de

de overgedragen persoonlijke overeenkomst groepsverzekering;
de overgedragen persoonlijke overeenkomst individuele pensioentoezegging;

ging;
de niet-overgedragen persoonlijke overeenkomst groepsverzekering;
de niet-overgedragen persoonlijke overeenkomst individuele pensioentoezegging.

Tenzij anders is overeengekomen, is de einddatum van de overgedragen

de aangeslotene er zowel een groepsverzekering als een individuele
pensioentoezegging geniet en de einddatums verschillend zijn, wordt, tenzij
die van de groepsverzekering in aanmerking genomen.

tewerkstelling in een andere onderneming in het kader van een aldaar genoten
Deze overeenkomsten worden verder opgesplitst naargelang hun oorsprong

zowel een groepsverzekering als een individuele pensioentoezegging geniet

groepsverzekering in aanmerking genomen, tenzij anders blijkt uit een geldig
aanvullende pensioenen.

5.3

Niet-overgedragen overeenkomsten

pensioentoezegging waarvoor de premiebetaling werd stopgezet naar aanleiding
normaal voorziene einddatum en waarvan de reserves verworven zijn voor
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verder beheerd als niet-overgedragen overeenkomsten ‘zonder wijziging van

5.5

Overdracht naar een andere pensioeninstelling

Onverminderd de eventuele beperkingen die voortvloeien uit de aanwezigheid
–

Ter gelegenheid van de omvorming in niet-overgedragen overeenkomst

pensioentoezegging blijven onderling samengevoegd, en in voorkomend

een toekenning geniet in het kader van de dekking ‘premievrijstelling
zijn nieuwe werkgever waar hij eveneens een pensioentoezegging geniet, hetzij
aan andere toegelaten keuze, prioritair aangewend ter verdere spijzing
Onverminderd de eventuele beperkingen die voortvloeien uit de aanwezigheid
risicodekkingen in hun laatst verzekerde toestand in het kader van de
ook 2.2.1.4.5 met betrekking tot de premievrijstelling voor de dekkingen
aanleiding geven tot een wijziging van enige dekking worden rechtstreeks

ongewijzigd.
van overdracht naar een andere pensioeninstelling.
einddatum.
diverse keuzemogelijkheden, de te volgen procedure en de eventueel na te

De aangeslotene met werknemersstatuut kan de reserves van de van de

de individuele pensioentoezegging van eventuele reservetekorten in het licht
aangewend voor de vorming van pensioenreserves in de niet-overgedragen
de individuele pensioentoezegging waarvoor het tekort werd vastgesteld. Die
het aanhangsel van inpandgeving.

Onverminderd de eventuele beperkingen die voortvloeien uit de aanwezigheid
een overdracht van rechten aan een derde) slechts mogen worden toegestaan
om het de aangeslotene mogelijk te maken in de Europese Economische
Ruimte gelegen onroerende goederen die belastbare inkomsten opbrengen

pensioentoezegging voorzien inzake beleggingsregels, alsook inzake het
bedrag en de moduleringen van de dekkingen zijn niet langer van toepassing

goederen uit het vermogen van de aangeslotene verdwijnen.
De aangeslotene kan de voorwaarden, begrenzingen en modaliteiten die hierbij

onder werknemerstatuut, weigeren in te gaan op ieder verzoek van de

van de aangeslotene om de risicodekkingen en de beleggingsvormen te laten
aanvullende pensioenen.

de aangeslotene, alsook de kapitalen van de diverse dekkingen bij overlijden
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kosten, vergoedingen en andere sommen die nog verschuldigd zouden zijn

6.

Werking van de individuele
verderzetting

6.1

Situering

die verricht wordt door de werkgever van de aangeslotene en waarvan de
Onverminderd de toepassing van dwingende bepalingen terzake, wordt het

De verzekerden van de dekkingen zijn:
van die rente. De overdraagbaarheid duidt erop dat bij het overlijden van de
aangeslotene na de aanvangsdatum van de rente, die rente voor 80% verder
–
partner was op de aanvangsdatum van de rente). Als partner wordt beschouwd:

de individuele pensioentoezegging waarvan de niet-overgedragen
–

6.2

voor alle andere dekkingen: de aangeslotene.

Inwerkingtreding en premiebetaling

datum. De betaaldatum van een premie is de valutadatum van die premie op

voor de overgedragen overeenkomsten: de persoon met wie de

verplichte inhoudingen, uit na ontvangst van alle door haar gevraagde
werkgever kan eisen dat die laatste de overeengekomen premiebedragen
van de overdraagbaarheid) volledig en correct ingevulde en ondertekende
aan zijn werkgever.

6.3
op zich neemt, en dit met eerbiediging van de eventuele dwingende bepalingen

Rechten van de aangeslotene

zoals die welke voortvloeien uit de aanwezigheid van geblokkeerde reserves

wijzigen;
doorvoeren;

vermelde beperkingen;
tenzij hij rentegenieter is. Ingeval van samenvoeging met een groepsverzekering
aan een derde, onder de hieronder vermelde beperkingen.
De aangeslotene kan de overeenkomst laten aanwenden in het kader van
overgemaakt aan de aangeslotene. De aangeslotene wordt verondersteld
slechts mogen worden toegestaan om het de aangeslotene mogelijk te
maken in de Europese Economische Ruimte gelegen onroerende goederen

5.10

Toepasselijke wetgeving

De overgedragen en niet-overgedragen overeenkomsten zijn onderworpen
aan de Belgische wetgeving inzake levens- en aanvullende verzekeringen in
het algemeen en inzake overgedragen en niet-overgedragen overeenkomsten

terugbetaald worden zodra de voormelde goederen uit het vermogen van de
aangeslotene verdwijnen. De aangeslotene kan de voorwaarden, begrenzingen

van de aangeslotene om de risicodekkingen en de beleggingsvormen te laten
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De premiebetaling is niet verplicht, tenzij de aangeslotene zich hiertoe door

Bij niet-betaling van de voorziene premies wordt de aangeslotene uiterlijk 3
komt voor het voormelde stelsel van het ‘vrij aanvullend pensioen voor

In de mate dat de aangeslotene een toekenning geniet in het kader van de
tenzij anders overeengekomen, prioritair aangewend ter verdere spijzing

voormelde wetgeving, rekening houdend met de aldaar voorziene drempels en
begrenzingen. Het premiebedrag op jaarbasis bedraagt steeds minimaal 100,00
loop van de maand april van elk jaar, het voormelde nieuwe beroepsinkomen

was aan de maximumpremie in het stelsel van het ‘vrij aanvullend pensioen

rechtvaardigen. De aangeslotene draagt de volle verantwoordelijkheid voor alle

7.3

Rechten van de aangeslotene

zoals die welke voortvloeien uit de aanwezigheid van geblokkeerde reserves

wijzigen;

6.6

Toepasselijke wetgeving

De overeenkomst is onderworpen aan de Belgische wetgeving inzake
individuele levens- en aanvullende verzekeringen in het algemeen en, wat
een overdracht van de reserves naar een andere verzekeringsmaatschappij

vermelde beperkingen;
Belgisch recht inzake individuele levens- en aanvullende verzekeringen.

7.

Werking van het vrij aanvullend
pensioen voor zelfstandigen

7.1

Situering

aan een derde, onder de hieronder vermelde beperkingen.
De aangeslotene kan de overeenkomst laten aanwenden in het kader van

worden toegestaan om het de aangeslotene mogelijk te maken in de Europese
economische omgeving gelegen onroerende goederen die belastbare inkomsten

uitvoeringsbesluiten, waarvan de aangeslotene, tevens verzekeringnemer, het

de voormelde goederen uit het vermogen van de aangeslotene verdwijnen. De
aangeslotene kan de voorwaarden, begrenzingen en modaliteiten die hierbij

De verzekerden van de dekkingen zijn:

kan hebben dat de reserves van de overeenkomst door de aangeslotene
om de risicodekkingen en de beleggingsvormen te laten wijzigen wordt

–

voor alle andere dekkingen: de aangeslotene.

7.2

Inwerkingtreding en premiebetaling

overgedragen aan een derde, worden de modaliteiten ervan vastgelegd in de

datum. De betaaldatum van een premie is de valutadatum van die premie op
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7.7

Toepasselijke wetgeving

De overeenkomst is onderworpen aan de Belgische wetgeving inzake
individuele levens- en aanvullende verzekeringen in het algemeen en, wat
In de mate dat de aangeslotene een toekenning geniet in het kader van de
tenzij anders overeengekomen, prioritair aangewend ter verdere spijzing

het Belgisch recht inzake individuele levens- en aanvullende verzekeringen.

7.8

Sociale overeenkomst ‘vrij aanvullend pensioen voor

de aangeslotene, alsook het overlijdenskapitaal en het overlijdenskapitaal
inhoudingen, kosten, vergoedingen en andere sommen die nog verschuldigd

vastgelegde drempelbedrag.

de tekst op eenvoudig verzoek aan de aangeslotene wordt verstrekt) en de

Onverminderd de toepassing van dwingende bepalingen terzake, wordt het bedrag
Tenzij anders aangegeven, zijn de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden
niet van toepassing op het Solidariteitsstelsel. Als een sociale VAPZ-overeenkomst

overdraagbaarheid van die rente. De overdraagbaarheid duidt erop dat bij
het overlijden van de aangeslotene na de aanvangsdatum van de rente, die
rente voor 80% verder levenslang wordt uitgekeerd aan de partner van de

8.

Werking van de bedrijfsleidersverzekering
(zie ook 9.12)

Als partner wordt beschouwd, de persoon met wie de aangeslotene gehuwd

8.1

Inwerkingtreding

regeling.
vennootschap zijn.
verplichte inhoudingen, uit na ontvangst van alle door haar gevraagde documenten
overdraagbaarheid) volledig en

correct ingevulde en ondertekende

Voorwaarden vermelde aanvangsdatum. De betaaldatum van een premie is de

8.2

Verzekerden

De verzekerden van de dekkingen zijn:
op zich neemt, en dit met eerbiediging van de eventuele dwingende bepalingen
–
–

voor de arbeidsongeschiktheidsdekking: alleen de bestuurder van de
vennootschap
voor de pensioendekking: alleen de bestuurder van de vennootschap

Voorwaarden.

rentegenieter is. In geval van samenvoeging met een groepsverzekering en/

8.4

Premiebetaling

van de verzekerde. Eventuele eenmalige premies zijn verschuldigd op de
De aangeslotene wordt verondersteld volledig akkoord te gaan met de inhoud

opmerkingen overmaakt.
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8.5

Dekkingen

toegelicht.
De beleggingswijze van de pensioenreserves wordt bepaald in de Bijzondere
Voorwaarden en in het beheersreglement.
De beheersreglementen van de beleggingswijze van Tak 21 maken deel uit van
de Algemene Voorwaarden.

verzekering:
– Overlijdenskapitaal,
– Rentes arbeidsongeschiktheid en premievrijstelling in geval van arbeidsongeschiktheid.

8.8.3

Premievrijstelling

de risicodekkingen. De dekkingen worden omschreven in de bijzondere
voorwaarden.

aan andere toegelaten keuze, prioritair aangewend ter verdere spijzing van de

8.6.1

bedrag, dekkings- en uitkeringsperiode, eigenrisicotermijn, enz., in voorkomend

Bij onderschrijving

verzekerde.
exemplaar van de Bijzondere Voorwaarden. De verzekeringnemer overhandigt
aan de verzekerde op zijn verzoek een exemplaar van de Algemene Voorwaarden

vervangt telkens het vorige).

8.6.2

In de loop van het contract

9.

Diverse bepalingen

9.1

Juridische aard van de dekkingen

de periodiciteit ervan) van de verzekerde. Bij gebrek aan deze mededeling
onder meer het volgende in:
– de verzekeringnemer - in het kader van de overgedragen en

burgerlijke staat ongewijzigd zijn gebleven.

de verzekerde.

rechtswege de opzegging van de aanvullende verzekeringen mee;
van de verzekerde. De verzekerde en de verzekeringnemer dragen de volle
aanvullende verzekeringen.

8.7

Financiering

waarborg.
De verzekeringnemer aanvaardt zich te onderwerpen aan de regels inzake
Voor de inpandgeving is een door de verzekeringnemer, pandhoudende
schuldeiser en de maatschappij ondertekend bijvoegsel bij het Persoonlijk
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- in het kader van de overgedragen en niet-overgedragen overeenkomsten,
leggen. De verzekeringnemer moet wijzigingen aan de meegedeelde gegevens
redenen van de aangebrachte wijzigingen, alsook van de datum waarop de
nieuwe Algemene Voorwaarden ingaan.

9.7

Ongeldige clausules

Een clausule die eventueel in strijd zou zijn met een dwingende bepaling tast de
aan witwassen.
zijn opgesteld.
en de premies die al verbruikt zijn voor de risicodekkingen tot op het

geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld indien bepaalde verwachte

9.3

Wederinwerkingstelling

aanwending van de premies voor de vorming van risico- en pensioenreserves

kan de verzekeringnemer - in het kader van de overgedragen en
zouden overschreden worden.
verzoek binnen 3 jaar opnieuw in werking laten stellen. Dit geldt, tenzij
In het kader van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de
verwerking, de in het contract vermelde persoonsgegevens verwerken met het
oog op en in het kader van het verlenen en het beheer van verzekeringsdiensten
wederinwerkingstelling gaat in op de datum vermeld op het nieuw uitgegeven

9.4

Uitkeringen

De maatschappij deelt deze gegevens alleen mee aan derden als zij daar
vergoedingen en andere sommen die nog verschuldigd zouden zijn aan Delta
dagen na ontvangst van de gevraagde documenten en, indien zo gevraagd, van

9.10

Medische gegevens

dat de maatschappij de medische gegevens vermeld in het contract kan
verwerken met het oog op en in het kader van het verlenen en het beheer

gezondheidszorgverlener en de toegang tot deze gegevens is beperkt tot die

De maatschappij zal deze gegevens niet meedelen aan derden. De

verplicht is.

de toestemming aan zijn behandelende arts om een verklaring over de

ontvangstbewijs van de post. Het bestaan en de inhoud van enig document en

9.6

9.11
9.11.1

Klachten en geschillen
Wie is bevoegd bij eventuele geschillen?

Wijziging van de algemene voorwaarden

wijziging van de wetgeving), rekening houdend met eventuele dwingende
beperkingen in dit verband, binnen de perken van de goede trouw en zonder
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Bij eventuele geschillen zijn enkel de Belgische rechtbanken bevoegd.

Ingevolge de Programmawet van 22 juni 2012, gepubliceerd in het
Belgisch Staatsblad van 28 juni 2012, is het niet meer mogelijk om een

hierover ten vroegste op het ogenblik dat het geschil ontstaat uitdrukkelijk
volgt gelezen te worden : de term “Pensioen” dient gelezen te worden als
reserveopbouw voor de vennootschap en de premies “Pensioen/Overlijden”
dient gelezen te worden als de premies “Leven/Overlijden”.

9.12

Overgangsbepalingen

dat de dekking arbeidsongeschiktheid enkel onderschreven kan worden indien
de dekking premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid werd onderschreven,
zijn niet van toepassing voor overeenkomsten die al in voege waren op het

De bepalingsmodaliteit van de arbeidsongeschiktheidsgraad, zoals bepaald
in voege waren op het ogenblik waarop deze algemene voorwaarden

algemene voorwaarden van toepassing voor de vernieuwing van 10 december
2012, zijnde de hoogste van de economische arbeidsongeschiktheids-graad

Belgische Schaal der Invaliditeiten en de Belgische rechtspraak terzake.
Voor overeenkomsten die al in voege waren op het ogenblik waarop deze
Bij schorsing van de arbeidsovereenkomst, niet langer behoren tot de

keuze van de aangeslotene en onverminderd de eventuele beperkingen die

geval 30 dagen na verzending van een aangetekende ingebrekestelling aan
de verzekeringnemer op de datum van ontvangst van de kennisgeving van de
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