Groepsverzekering

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN
GROEPSVERZEKERING

art. 15
de betaling bij niet gedekt overlijden

INHOUDSOPGAVE

zonder de administratieve beschikkingen te
vergeten met betrekking tot
art. 16
de mededelingen onder partijen
art. 17
de bemiddeling
art. 18
de wet die van toepassing is op het
contract.

DEFINITIES
verduidelijking van sommige gebruikte
termen.
Deze algemene voorwaarden gelden als
kader voor de groepsverzekering die door
een onderneming gesloten wordt om ten
gunste van al haar personeel of van een
deel ervan een aanvullend pensioen op te
bouwen in geval van vertrek met pensioen
en/of overlijden.
Deze algemene voorwaarden bepalen
vooreerst
art. 1
het voorwerp van die groepsverzekering
art. 2
de voorwaarden die de toekenning van
de deelneming in de winsten regelen
art. 3
de omvang van de waarborg bij
overlijden.
Vervolgens preciseren ze de rechten van de
onderneming en van haar verzekerden, met
name:
art. 4
onder welke voorwaarden het recht op
premievrijmaking of afkoop van het
contract wordt uitgeoefend
art. 5
de berekeningswijzen van de premievrije
waarde en de afkoopwaarde
art. 6
de mogelijkheid om voorschotten te
bekomen en zijn contract in pand te
geven
art. 7
de manier waarop iedere verzekerde
ingelicht wordt over de evolutie van zijn
contract.
Ze volgen ook stap voor stap de evolutie van
het contract:
art. 8
onder welke voorwaarden het contract
wordt onderschreven
art. 9
de modaliteiten van de inwerkingtreding
van het contract
art. 10
de modaliteiten voor betaling van de
premies
art. 11
de toegepaste procedure bij niet-betaling
van de premies
art. 12
de modaliteiten voor het opnieuw in
werking stellen van het contract
art. 13
de mogelijkheid tot wijziging van het
contract
art. 14
de modaliteiten voor uitkering van de
verzekerde prestaties
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DEFINITIES
Voor de toepassing van dit contract wordt
verstaan onder:
VIVIUM
De verzekeringsmaatschappij waarbij het
groepsverzekeringscontract is afgesloten,
namelijk
VIVIUM N.V., Lid van de P&V groep
Koningsstraat 153 - 1210 Brussel
Onderneming toegelaten onder code 0051
BTW BE 0404.500.094 RPR Brussel
BANK 320-0002736-90
IBAN BE34 3200 0027 3690
BIC BBRUBEBB
Afkoop VAn het contrAct

De verrichting waarbij het contract wordt
opgezegd, en VIVIUM de afkoopwaarde
moet betalen.
AfkoopwAArde

De afkoopwaarde van het contract is
gelijk aan de theoretische afkoopwaarde,
per verzekerde, verminderd met een
afkoopvergoeding. Deze vergoeding is per
verzekerde gelijk aan het hoogste van de
twee hierna volgende bedragen:
- 75 EUR. Dat bedrag wordt in
functie van het «gezondheidsindexcijfer» van de consumptieprijzen
(basis 1988 = 100) geïndexeerd. Het
indexcijfer dat in aanmerking moet
worden genomen is dat van de 2e
maand van het trimester dat de datum
van de afkoop voorafgaat;
- 5% van de theoretische afkoopwaarde.
Bovendien wordt aan een dergelijke
afkoopwaarde afgezien als een contract zich
in de laatste 5 verzekeringsjaren situeert.
In geval van afkoop van het contract binnen
de maand die op de reductie volgt, wordt
de reductievergoeding bij de theoretische
afkoopwaarde gevoegd.
begUnstIgde

De in het groepsverzekeringsreglement
omschreven persoon ten gunste van wie de
verzekerde prestaties worden uitgekeerd.
onderneMIng

De natuurlijke of rechtspersoon die het
groepsverzekeringscontract met VIVIUM
gesloten heeft.
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preMIeVrIje wAArde

Het constante kapitaal dat op grond van de
bepalingen van het contract kan verzekerd
worden door de theoretische afkoopwaarde
als enige inventarispremie te gebruiken.
preMIeVrIjMAkIng VAn het contrAct

De verrichting waarbij het contract
doorloopt voor de premievrije waarden,
als de onderneming een einde stelt aan de
premiebetalingen.
In dat geval kan VIVIUM per verzekerde:
- op het ogenblik van de reductie
een forfait van 75 EUR aftrekken,
geïndexeerd in functie van het
«gezondheidsindexcijfer» van de
consumptieprijzen (basis 1988 = 100).
Het indexcijfer dat in aanmerking
moet worden genomen is dat van de 2e
maand van het trimester dat de datum
van de reductie voorafgaat;
- nadien, op elke vervaldag van
de oorspronkelijke voorziene
premie, een vergoeding aftrekken
die overeenstemt met 5‰ van de
vermindering van de reductiepremie.
theoretIsche AfkoopwAArde

De reserve die bij VIVIUM wordt
opgebouwd door kapitalisatie van de
betaalde premies, na aftrek van de
opgebruikte gedeelten van die premies.
Verzekerde

Het personeelslid van de onderneming dat
aan de aansluitingsvoorwaarden beantwoordt
die door het groepsverzekeringsreglement
zijn vastgesteld en op het hoofd van wie de
verzekering gesloten wordt.
Verzekerde prestAtIes

De door het groepsverzekeringsreglement
bepaalde waarborgen en waarvan de
bedragen in de bijzondere voorwaarden
gepreciseerd worden.

HOOFDSTUK 1 - OMVANG VAN DE
GROEPSVERZEKERING
Art.

1 - VOORWERP VAN DE
VERZEKERING

De onderneming sluit een
groepsverzekeringscontract om ten gunste
van al haar personeel of van een deel ervan
prestaties uit te keren ter aanvulling van de
sociale zekerheid. Deze prestaties worden
verklaard in het reglement dat de rechten en
verplichtingen van de partijen bepaalt. De
bepalingen van dat reglement vervolledigen,
verduidelijken en hebben voorrang op deze
algemene voorwaarden.
De verbintenis van VIVIUM bestaat erin
aan de begunstigde een kapitaal uit te
keren bij leven van de verzekerde op de
pensioenleeftijd of bij vroegtijdig overlijden
volgens de modaliteiten die voorzien zijn
door het groepsverzekeringsreglement.
De verbintenis van de onderneming bestaat
erin premies te betalen vanaf de datum
waarop het contract ingaat tot het overlijden
van de verzekerde en ten laatste tot de
pensioenleeftijd die door het reglement is
vastgesteld.
Art.

2 - DEELNEMING IN DE
WINSTEN

Ieder jaar stelt VIVIUM de voorwaarden
van de deelneming in de winsten op in
functie van de resultaten van het afgelopen
boekjaar en overeenkomstig de modaliteiten
van het bij de Commissie voor het Bank-,
Financie- en Assurantiewezen ingediende
plan.
Art.

3 - OMVANG VAN DE DEKKING
IN GEVAL VAN OVERLIJDEN

VIVIUM dekt alle overlijdensrisico’s in alle
werelddelen. De oorlogs-en oproerrisico’s,
de zelfmoord- en vliegrisico’s zijn evenwel
slechts gedekt binnen de hieronder
beschreven beperkingen.
a. oorlogsrisico
Niet gedekt is het overlijden door een
oorlogsgebeurtenis, dat wil zeggen het
overlijden dat rechtstreeks of onrechtstreeks voorvloeit uit een aanvallende
of verdedigende actie van een
oorlogvoerende mogendheid of uit om
het even welke gebeurtenis van militaire
aard.
Deze uitsluiting slaat op alle gevallen
van overlijden, wat de oorzaak er ook
moge van zijn, waarbij de verzekerde
actief aan de vijandelijkheden
deelneemt.
Dit risico kan nochtans wel gedekt
worden door een bijzondere

overeenkomst, tegen de door de
Commissie voor het Bank-, Financie- en
Assurantiewezen bepaalde voorwaarden.
Wanneer de verzekerde in het
buitenland overlijdt, moet het volgende
onderscheid worden gemaakt:
1. indien het conflict uitbreekt terwijl
de verzekerde in het buitenland
verblijft, is het overlijdensrisico
gedekt voor zover hij niet actief aan
de vijandelijkheden deelneemt;
2. indien de verzekerde zich naar een
land begeeft waar een gewapend
conflict aan de gang is, wordt het
overlijdensrisico enkel gedekt mits
het uitdrukkelijk vermeld wordt in
de bijzondere voorwaarden, tegen
betaling van een bijpremie en voor
zover de verzekerde niet actief aan
de vijandelijkheden deelneemt.
b. oproerrisiso
Niet gedekt is het overlijden van
de verzekerde dat rechtstreeks
of onrechtstreeks voorvloeit uit
burgeroorlog, oproer, collectieve
gewelddaden met politieke, ideologische
of sociale drijfveer, die al dan niet
gepaard gaan met opstand tegen de
overheid.
Daarentegen is het overlijden van de
verzekerde wel gedekt, indien hij niet
actief deelnam aan die gebeurtenissen,
zich in een situatie van wettelijke
zelfverdediging bevond of er slechts
is bij tussengekomen als één van de
manschappen die met de ordehandhaving
waren belast.
c. zelfmoord
Het overlijden van de verzekerde door
zelfmoord is gedekt, indien het zich
voordoet na het eerste verzekeringsjaar
dat volgt op de inwerkingtreding, de
opnieuw in werking stelling van het
contract of op het aanhangsel met de
verhoging van de overlijdenswaarborgen.
In dit laatste geval is enkel de waarborgverhoging niet gedekt gedurende één
jaar.
d. luchtvaart
VIVIUM dekt het overlijden van de
verzekerde door een ongeval dat hem
overkomt:
- hetzij als gewone passagier aan
boord van alle vliegtuigen,
watervliegtuigen en helikopters
die wettelijk bestemd zijn voor
personenvervoer;
- hetzij als amateurpiloot of als
passagier aan boord van een
motor- of zweefvliegtuig voor
toerisme. De piloot moet een door
zijn vliegvergunning toegelaten

vlucht uitvoeren en het toestel
moet voorzien zijn van een
luchtwaardigheidsbewijs.
Niet gedekt is het overlijden van
de verzekerde door een ongeval
dat hem overkomt aan boord van
een luchtvaarttoestel in andere
omstandigheden dan deze die in de
vorige alinea vermeld staan, tenzij bij
voorafgaand akkoord van VIVIUM
en desgevallend tegen betaling van een
bijpremie.
Nooit gedekt is het overlijden van de
verzekerde door een ongeval dat hem
overkomt aan boord van een prototype
of aan boord van een toestel dat gebruikt
wordt ter gelegenheid van competities,
tentoonstellingen, snelheidsproeven,
raids, trainingsvluchten, records of
recordpogingen en ook tijdens de
pogingen met het oog op deelname aan
één van die activiteiten.
e. overlijden door een opzettelijke daad,
een misdaad of een delict
Niet gedekt is het overlijden van de
verzekerde, wanneer dat overlijden
zich voordoet ten gevolge van een
opzettelijke daad of op aanstoken
van een begunstigde, wanneer het
overlijden het resultaat is van een
gerechtelijke veroordeling of wanneer de
onmiddellijke oorzaak ervan een misdaad
was of een delict, door de verzekerde
begaan, en waarvan deze de gevolgen had
kunnen voorzien.
HOOFDSTUK 2 - RECHTEN VAN DE
ONDERNEMING
Art.

4 - RECHT OP VRIJMAKING EN
OP AFKOOP

In geval van stopzetting van premiebetaling
bestaat het recht op premievrijmaking
en op afkoop van zodra de theoretische
afkoopwaarde positief is.
Er bestaat evenwel geen recht op afkoop
voor de verzekeringen waarbij enkel in een
prestatie in geval van leven wordt voorzien.
De afkoopwaarde wordt uitgekeerd ten
belope van het kapitaal bij overlijden.
Het eventuele saldo van de theoretische
afkoopwaarde wordt als inventarisbasis
gebruikt voor het samenstellen van
prestaties bij leven van de verzekerde die
zullen worden uitbetaald op dezelfde
eindvervaldagen en tegen dezelfde
voorwaarden als de prestaties bij leven van
de aanvankelijke verrichting.
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Art.

5 - PREMIEVRIJMAKING OP
AANVRAAG VAN DE
ONDERNEMING - AFKOOP
OP AANVRAAG VAN DE
VERZEKERDE

Onder voorbehoud van de bepalingen
van het reglement en van de wettelijke
bepalingen kan de onderneming de
premievrijmaking en kan de verzekerde de
afkoop van het contract vragen.
Deze vraag dient schriftelijk gesteld te
worden. Zij moet gedateerd en ondertekend
worden.
De premievrije waarde van het contract
wordt berekend op de vervaldag die op de
vraag volgt. De premievrijmaking begint
op dezelfde datum. Indien er evenwel
premies onbetaald zijn gebleven en indien
de onderneming schriftelijk de bedoeling te
kennen geeft geen premies meer te betalen,
zal als datum voor de premievrijmaking de
datum van de aanvraag genomen worden.
De afkoopwaarde van het contract wordt
berekend op de datum van de aanvraag.
Indien er premies onbetaald zijn gebleven,
zal VIVIUM op dat ogenblik het contract
premievrij maken en daarna overgaan
tot afkoop van het premievrij gemaakte
contract. De afkoop vangt aan vanaf de
datum waarop de verzekerde akkoord gaat
met de betaling van de afkoopwaarde.
Art.

6 - VOORSCHOT EN
INPANDGEVING VAN HET
CONTRACT

Behalve bij tijdelijke overlijdensverzekeringen
en onder voorbehoud van de bepalingen
van het reglement kan de verzekerde,
overeenkomstig de in een voorschotakte
vastgelegde voorwaarden, voorschotten
bekomen tot hoogstens de afkoopwaarde,
die beperkt is zoals gesteld in artikel
4 van deze algemene voorwaarden en na
aftrek van eventuele wettelijke afhoudingen.
Nochtans kunnen deze voorschotten en de
inpandgevingen van contracten alleen aan de
verzekerde toegestaan worden om in België
gelegen onroerende goederen die belastbare
inkomsten opbrengen te kopen, te bouwen,
te verbeteren, te herstellen of te verbouwen
en dit voor zover de voorschotten en de
leningen terugbetaald worden zodra de
beoogde goederen door de verzekerde
vervreemd worden.
Art.

7 - INFORMATIE VAN DE
VERZEKERDEN

Eén keer per jaar wordt de verzekerde
geïnformeerd over de situatie van zijn
contract, en in het bijzonder over het bedrag
van de toegekende deelneming in de winsten
en zijn rechten op de prestaties.
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HOOFDSTUK 3 - HET LEVEN VAN
HET CONTRACT
Art.

8 - BIJ DE ONDERSCHRIJVING

Het contract is onderhevig aan de wettelijke
en reglementaire bepalingen betreffende
de levensverzekering. Het is opgesteld
op basis van de inlichtingen die de
onderneming en de verzekerde oprecht en
zonder achterhouding van gegevens hebben
verstrekt, ten einde VIVIUM in te lichten
over de risico’s die zij ten laste neemt.
Van bij de aanvang van het contract ziet
VIVIUM ervan af de nietigheid van het
contract in te roepen voor weglatingen of
onjuiste verklaringen die te goeder trouw
zijn gebeurd.
Alleen fraude maakt de verzekering nietig.
Indien een vergissing begaan wordt in
verband met de geboortedatum of het
geslacht van de verzekerde, worden de
prestaties navenant aangepast.
Art.

9 - AANVANG VAN HET
CONTRACT

De groepsverzekering begint te lopen op de
in het reglement vermelde datum, van zodra
het reglement ondertekend en de eerste
premie betaald is.
De onderneming heeft het recht het
contract op te zeggen binnen de 30 dagen
na inwerkingtreding ervan. In dat geval zal
VIVIUM de betaalde premie, na aftrek van
de bedragen die werden verbruikt om het
risico te dekken, terugbetalen.
Art.

10 - MODALITEITEN VAN
PREMIEBETALING

De premie dient jaarlijks, zesmaandelijks,
driemaandelijks of maandelijks betaald te
worden.
Zij is betaalbaar op de in het reglement
vastgestelde vervaldagen.
Om geldig te zijn, dient de betaling van de
premie te gebeuren aan VIVIUM of tegen
een door haar uitgegeven kwijting.
Alle toeslagen, zoals taksen of bijdragen,
van welke aard ook, die op het contract van
toepassing zijn of zullen zijn, vallen ten laste
van de onderneming en/of van de verzekerde
en worden samen met de premie geïnd.
Art.

11 - NIET-BETALING VAN EEN
PREMIE

getroffen, wordt het contract van rechtswege
ontbonden of wordt het automatisch
premievrij gemaakt, en dit ten vroegste
dertig dagen na het verzenden van een
aangetekende brief waarin aan de vervaldag
wordt herinnerd en de gevolgen van nietbetaling worden vermeld.
Het contract wordt gewoon ontbonden,
indien op de vervaldag van de eerste
onbetaalde premie het recht op
premievrijmaking nog niet bestond. Was
dat wel het geval, dan wordt het contract
premievrij gemaakt.
Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen
dat de vermelde aangetekende brief als
ingebrekestelling geldt en dat de verzending
ervan voldoende bewezen wordt door het
voorleggen van het tweede exemplaar van de
brief en van het afgiftebewijs van de post.
Wanneer de onderneming schriftelijk en
formeel verklaart de premies niet langer te
betalen dient de vermelde aangetekende
brief niet meer verstuurd te worden.
Art.

Gedurende een periode van drie maanden,
in geval van afkoop, en van drie jaar,
in geval van premievrijmaking, heeft
de verzekerde of, naar gelang het geval,
de onderneming de mogelijkheid om
het contract opnieuw in werking te
stellen voor de bedragen die verzekerd
waren op de datum van de afkoop of de
premievrijmaking.
Voor een premievrij gemaakt contract
gebeurt het opnieuw in werking stellen door
de premie aan te passen, rekening houdend
met de theoretische afkoopwaarde die reeds
is opgebouwd op het ogenblik dat het
contract weer wordt in werking gesteld.
Voor een afgekocht contract gebeurt het
opnieuw in werking stellen na terugstorting
van de afkoopwaarde en na betaling van
de onbetaald gebleven premies en van de
tegen de wettelijke rentevoet berekende
verwijlintresten hierop.
De opnieuw in werking stelling gebeurt in
dit geval op basis van de voorwaarden die
op dat ogenblik van toepassing zijn met
betrekking tot de aanvaarding van risico’s
en kan afhankelijk gesteld worden van een
medisch onderzoek met gunstig resultaat.
Zij gaat in na kennisgeving van VIVIUM
aan de onderneming of, naar gelang het
geval, de verzekerde.

De betaling van de premie is niet verplicht.
In geval van niet-betaling van een premie
en tenzij de afkoop werd gevraagd of
een overeenkomst tussen de partijen was
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12 - OPNIEUW IN WERKING
STELLEN

Art.

13 - CONTRACTWIJZIGINGEN

VIVIUM mag niet eenzijdig wijzigingen
aanbrengen in de algemene of bijzondere

voorwaarden van het contract.
De onderneming mag om het even
wanneer vragen dat haar groepsverzekering
wordt aangepast door het opmaken van
een aanhangsel. Een verhoging van de
verzekerde risico’s dient echter te gebeuren
overeenkomstig de voorwaarden die van
toepassing zijn op het ogenblik van de
aanpassing, vooral dan inzake aanvaarding
van risico’s, en kan afhankelijk worden
gesteld van een medisch onderzoek met
gunstig resultaat.
Art.

14 - BETALING VAN DE
PRESTATIES

De verzekerde prestaties worden uitbetaald
van zodra VIVIUM het exemplaar van het
contract en van de eventuele aanhangsels
en een kopie van de identiteitskaart van de
begunstigde(n) ontvangen heeft.
Bovendien dienen daar aan toegevoegd te
worden:
1. indien de betaling gebeurt op het einde
van het contract of bij afkoop, een
getuigschrift van leven van de verzekerde
met vermelding van zijn geboortedatum;
2. indien de betaling voortvloeit uit het
overlijden van de verzekerde:
- een uittreksel uit de overlijdensakte
van de verzekerde met vermelding
van zijn geboortedatum;
- een medische verklaring op een
door VIVIUM afgeleverd formulier
waarin onder andere de doodsoorzaak en de omstandigheden
ervan aangegeven worden;
- een akte van bekendheid met
vastlegging van de rechten van de
begunstigden, wanneer deze niet
met name in het contract staan
aangeduid.
Art.

Brussel; de mededelingen die bestemd zijn
voor de onderneming en voor de verzekerde,
zijn geldig, indien zij gericht zijn aan het
adres dat zij hebben opgegeven in het
contract of aan het adres dat zij later aan
VIVIUM zouden hebben meegedeeld.
Er wordt vanuitgegaan dat een mededeling
gedaan is op de datum van de aanbieding
ervan bij de post.
Art.

17 - IN GEVAL VAN GESCHIL

Voor elke klacht m.b.t. onderhavig contract
kan de verzekeringsnemer zich richten tot:
- In eerste instantie: de dienst
klachtenmanagement van VIVIUM,
Koningsstraat 151, 1210 Brussel, tel:
02/250.90.60, E-mail: klacht@vivium.be
- In beroep: de Ombudsman v/d
Verzekeringen, de Meeûsplantsoen 35,
1000 Brussel, www.ombudsman.as.
Dergelijke klacht sluit de mogelijkheid om
een gerechtelijke procedure te starten niet
uit. In dit geval zijn enkel de Belgische
rechtbanken bevoegd.
Art.

18 - OP HET CONTRACT
TOEPASSELIJKE WET

Het contract valt onder toepassing van de
Belgische wet.

15 - BETALING IN GEVAL VAN
EEN NIET-GEDEKT
OVERLIJDEN

Indien het overlijden niet gedekt is
overeenkomstig de hypothesen van artikel 3
hierboven, betaalt VIVIUM de theoretische
afkoopwaarde zoals die berekend werd op de
dag van het overlijden en dit tot hoogstens
het verzekerde overlijdenskapitaal.
Als het overlijden zich voordoet ten gevolge
van een opzettelijke daad of op aanstoken
van één van de begunstigden, wordt de
betaling aan de andere begunstigden
verricht.
Art.

16 - MEDEDELINGEN

Om geldig te zijn moeten alle mededelingen
die voor VIVIUM bestemd zijn, schriftelijk
overgemaakt worden aan VIVIUM te
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