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Levensverzekering TAK 23 met een onbeperkte inschrijvingsperiode 

                                                                                                                                  

NN Lifelong Income   
Algemene voorwaarden                                                                                                              
                                              

Geldig voor contracten afgesloten vanaf  01/10/2018 

 

Art. 1 Wat verstaat men onder...? 
• Wij: dit is de Verzekeraar: NN Insurance Belgium nv,  Fonsnylaan 38, B-1060 Brussel, België. 
• U: u bent de Verzekeringnemer: de verzekeringnemer is de natuurlijke persoon die intekent op het contract. 
• Verzekerde: de verzekerde is de persoon op wiens hoofd het risico van het voorvallen van de verzekerde gebeurtenis 
rust.  
• Begunstigde: 
- in geval van leven: de begunstigde van de verzekering in geval van leven is de persoon die recht heeft op de uit te 
keren gegarandeerde levenslange lijfrente zolang de verzekerde in leven is. Deze persoon is ook de verzekeringnemer.  
- in geval van overlijden: de begunstigde van de verzekering in geval van overlijden is de persoon die recht heeft op de 
reserve op moment van de kennisname door de verzekeraar van het overlijden van de verzekerde. 
• Eenheid: een eenheid is een elementair deel van een beleggingsfonds. 
• Netto Inventariswaarde: de netto inventariswaarde stemt overeen met de waarde van het fondsvermogen na aftrek 
van de beheersvergoeding, kosten die uit het beheer van het fonds kunnen voortvloeien (zoals vermeld in het beheers-
reglement) en eventuele belastingen, rechten en taksen, gedeeld door het aantal eenheden van het fonds op het 
ogenblik van de raming van de waarde. 
• Reserve: de reserve is het totale aantal, door de verzekeringnemer in het door hem onderschreven contract, aange-
houden eenheden in het beleggingsfonds, te vermenigvuldigen met de netto inventariswaarde. 
• Levenslange lijfrente: de periodieke uitkering die betaald wordt zolang de verzekerde in leven is. 
 

Art. 2 Beschrijving van de verzekering 
Het onderschreven contract is een levensverzekeringscontract naar Belgisch recht, uitgedrukt in euro, verbonden met 
één of meerdere beleggingsfondsen. De gegevens van de beleggingsfondsen zoals bijvoorbeeld de investeringspolitiek, 
de evaluatieregels van de activa, enz kunnen teruggevonden worden in het beheersreglement. 
De waarde van het contract stemt op ieder ogenblik overeen met de reserve. De reserve van het contract wijzigt bij 
iedere valorisering van de netto inventariswaarde, bij iedere betaling van de gegarandeerde levenslange lijfrente, bij 
iedere gedeeltelijke opname en bij iedere afhouding van de kosten van de garantie. Bij een gehele opname door de 
verzekeringnemer of bij overlijden van de verzekerde, houdt het contract op te bestaan.  Er is geen winstdeelname. 
 

Art. 3 Verzekerde prestaties 
Vanaf de eerste uitbetalingsdatum vermeld in het bevestigingsbijvoegsel dat integraal deel uitmaakt van het contract, 
zal de begunstigde in geval van leven genieten van een gegarandeerde levenslange lijfrente. Deze wordt betaald in 
zoverre de verzekerde in leven is volgens de door U gekozen betalingsperiodiciteit opgenomen in de bijzondere voor-
waarden en wordt gestort op uw rekening waarvan  U (co) titularis bent en die door U werd meegedeeld aan de verze-
keraar. Elke periodieke betaling van de gegarandeerde levenslange lijfrente heeft een vermindering van het aantal een-
heden op het contract tot gevolg. Hoe het bedrag van deze gegarandeerde levenslange lijfrente wordt berekend, 
wordt verder in deze algemene voorwaarden beschreven. 
 
Bij overlijden van de verzekerde storten wij de op het moment van de kennisname beschikbare reserve van het contract 
aan de begunstigde(n) in geval van overlijden. De betaling van de gegarandeerde levenslange lijfrente wordt dan be-
eindigd.  
 
De betaling van de gegarandeerde levenslange lijfrente wordt eveneens beëindigd op het ogenblik dat U vóór het over-
lijden van de verzekerde de reserve in zijn geheel opneemt. De modaliteiten van deze beëindiging worden verder in 
deze algemene voorwaarden beschreven. 
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Art. 4 Inwerkingtreding van het contract 
Het contract treedt in werking op de eerstvolgende valorisatie na de premieontvangst. Het contract treedt maar in 
werking voor zover ons rekeningnummer dat gelinkt is met het onderschreven product gecrediteerd werd met het 
bedrag van de premiestorting en dit ten laatste drie bankwerkdagen vóór die valorisatie. 
 
Als dat niet het geval is, wordt de omzetting in eenheden berekend op basis van de eerstvolgende valorisatie. 
Daarenboven dienen wij het exemplaar van het voorstel ondertekend door U ontvangen te hebben.Wij bevestigen U de 
datum van inwerkingtreding via een bevestigingsbijvoegsel. 
Onderhavig contract vervalt automatisch indien de betaling niet binnen de 30 dagen na onderschrijving geboekt is op 
onze bankrekening. Het contract wordt afgesloten voor een levenslange duurtijd. 
 
Art. 5 Bedenktijd 
U heeft het recht om uw contract op te zeggen binnen een termijn van 30 dagen vanaf de inwerkingtreding. 
In dit geval moet de opzegging geschieden via een daarvoor voorzien document. De datum van tekening van het do-
cument geldt als opzeggingsdatum. In voorkomend geval moet U het exemplaar van het contract in uw bezit naar ons 
opsturen of, bij gebrek hieraan, een ondertekende verklaring van verlies.  
 
Wij zullen het bedrag van de reserve, verhoogd met de betaalde instapkosten en taksen terugbetalen. 
 
De waarde van die reserve bij opzeg zal berekend worden op basis van de eerste gekende valorisatie volgend op de 
ontvangst van het officieel bericht ter opzegging, en dit voor zover de aanvraag ons ten laatste drie bankwerkdagen 
voor de wekelijkse valorisatiedag bereikt. Indien dit niet het geval is, wordt de waarde van de reserve berekend op basis 
van de volgende valorisatie. Na de periode van bedenktijd is het contract onbetwistbaar, behalve in geval van bedrog. 
 
Art. 6 Uw storting  
U kiest zelf het bedrag van de storting in overeenstemming met de richtlijnen die door ons opgenomen zijn in het Es-
sentiele informatie document en het document met Andere precontractuele informatie. 
Wij behouden ons het recht voor om een storting die groter is dan 1.500.000,00 EUR bruto te weigeren. Indien de som 
van de reserves in soortgelijke contracten en de storting in een bijkomend contract voor eenzelfde verzekerde gelijk is 
of hoger is dan 1.500.000,00 EUR bruto, kunnen wij het afsluiten van een bijkomend contract voor deze verzekerde 
weigeren.  
 
Bijkomende stortingen binnen hetzelfde contract worden niet toegelaten. 
 
Art. 7 Omzetting 
Het netto gestorte bedrag (dus na aftrek van de eventuele instapkosten en de mogelijke belastingen en rechten) wordt 
omgezet in eenheden. Het aantal eenheden wordt bekomen door het netto gestorte bedrag te delen door de netto 
inventariswaarde op het ogenblik van de omzetting. 
De omzetting in eenheden vindt ten laatste plaats bij de eerste valorisatie van het fonds volgend op de ontvangstdatum 
van de storting en dit, voor zover ons rekeningnummer, dat gelinkt is met het onderschreven product, gecrediteerd is 
met het bedrag van de storting, ten laatste drie bankwerkdagen vóór deze valorisatie. Indien dit niet het geval is, wordt 
de omzetting in eenheden berekend op basis van de volgende valorisatie. 
 
Art. 8 Vaststelling van de netto inventariswaarde 
De vaststelling van de netto inventariswaarde vindt wekelijks plaats. De wekelijkse valorisatiedag is de derde bank-
werkdag van elke week. De vaststelling wordt uitgevoerd door de fondsbeheerder en is bindend voor alle partijen.  
 
Wij behouden ons het recht voor de valorisatiedag aan te passen indien, door uitzonderlijke omstandigheden, de 
waardebepaling van de beleggingsfondsen niet mogelijk is.  
 
De netto inventariswaarde wordt bekomen door de waarde van het fondsvermogen, na aftrek van de beheersvergoe-
ding, kosten die uit het beheer van het fonds kunnen voortvloeien (zoals vermeld in het beheersreglement) en eventue-
le belastingen, rechten en taksen, te delen door het aantal aanwezige eenheden op de dag van valorisatie.  
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Het aantal verworven eenheden wordt op de vierde decimaal afgerond. 
 
Indien voor de berekening van de waarde van het fondsvermogen de in vreemde valuta uitgedrukte effecten of andere 
effecten moeten worden omgerekend, gaan wij uit van de laatst gekende middenkoers van die valuta, tenzij wij in het 
belang van de gezamenlijke partijen, het wenselijk oordelen een andere koers te hanteren. 
 
Wij delen wekelijks de netto inventariswaarde mee aan de pers en vermelden de netto inventariswaarde steeds in het 
jaarlijkse overzicht van de polis. 
 
Art. 9 Berekening van de gegarandeerde levenslange lijfrente 
Omzettingspercentage 
Het bedrag van de jaarlijkse gegarandeerde levenslange lijfrente wordt berekend op basis van een percentage dat af-
hangt van  de leeftijd van de verzekerde die minimum 50 jaar moet bedragen bij het onderschrijven van het contract 
met een maximum van 85 jaar. Het percentage wordt op datum van ondertekening door de verzekeringnemer van het 
voorstel vastgesteld en wordt bevestigd door een bevestigingsbijvoegsel. Het percentage dat op deze manier wordt 
vastgesteld bij de onderschrijving van het contract blijft voor de ganse duurtijd van het contract van toepassing. Voor 
meer details rond de percentages verwijzen wij naar het document met Andere precontractuele informatie. 
 
Berekening 
Op het ogenblik van de inwerkingtreding van het contract vormt de reserve de basisreserve waarop de gegarandeerde 
levenslange lijfrente berekend wordt. Om de jaarlijkse gegarandeerde levenslange lijfrente te berekenen wordt de ba-
sisreserve vermenigvuldigd met het omzettingspercentage. De gegarandeerde levenslange lijfrente die op deze manier 
wordt vastgesteld bij de inwerkingtreding van het contract, blijft van toepassing zolang de verzekerde in leven is en er 
geen gedeeltelijke opname of verhoging van de gegarandeerde levenslange lijfrente plaatsvindt. 
 
Elke betaling van de gegarandeerde levenslange lijfrente heeft een vermindering van het aantal eenheden op het con-
tract tot gevolg. De reserve wordt hiervoor verminderd door eenheden in het contract te schrappen.1 jaar na de inwer-
kingtreding van het contract, wordt de dan bekende waarde van de reserve, desgevallend verminderd met de gega-
randeerde lijfrente(s) die betrekking heeft (hebben) op het afgelopen jaar en nog niet verrekend werd(en), afgetoetst 
met de basisreserve. Indien de reserve op datum van aftoetsing hoger is dan de basisreserve, wordt de reserve bij af-
toetsing de nieuwe basisreserve en wordt de gegarandeerde levenslange lijfrente verhoogd door de nieuwe basisreser-
ve te vermenigvuldigen met het omzettingspercentage. Op die manier wordt de basisreserve en de hoogte van de ge-
garandeerde levenslange lijfrente elk jaar afgetoetst. Indien de reserve desgevallend verminderd met de gegarandeerde 
lijfrente(s) die betrekking heeft (hebben) op het afgelopen jaar en nog niet verrekend werd(en)op het ogenblik van de 
aftoetsing lager is dan de dan geldende basisreserve, wordt de dan geldende basisreserve behouden tot de volgende 
aftoetsdatum. In dat geval blijft het bedrag van de gegarandeerde levenslange lijfrente gehandhaafd. 
 
In geval van een gedeeltelijke opname wordt de basisreserve pro rata aangepast in functie van de gedeeltelijke opname 
en wordt de gegarandeerde levenslange lijfrente herrekend. Enkel bij een gedeeltelijke opname van de reserve kan het 
bedrag van de gegarandeerde levenslange lijfrente dalen. Het herrekende bedrag wordt evenwel opnieuw levenslang 
gegarandeerd door ons. 
 
Garantie 
Het bedrag van de jaarlijkse gegarandeerde levenslange lijfrente dat berekend is bij aanvang van het contract, wordt 
gegarandeerd voor de ganse duurtijd van het contract. Het kan verhogen op de  jaarlijkse aftoetsing van de basisreser-
ve en wordt enkel verminderd indien U overgaat tot een gedeeltelijke opname van de reserve. 
 
Betalingsperiodiciteit 
Indien U een andere betalingsperiodiciteit (maandelijks, driemaandelijks of zesmaandelijks) van uw gegarandeerde 
levenslange lijfrente dan de jaarlijkse heeft gekozen, wordt het bedrag van de jaarlijkse levenslange lijfrente geprora-
teerd in functie van de gekozen betalingsperiodiciteit vermeld in de bijzondere voorwaarden. Indien U de periodiciteit 
van uw levenslange lijfrente wenst te wijzigen dan kan U een wijziging aanvragen. Deze aanvraag moet gebeuren via 
een door U ondertekend document en ten laatste 1 maand voor de eerstvolgende verjaardag van de inwerkingtreding 
van het contract. De wijziging zal bevestigd worden door ons in een bijvoegsel aan het contract en ingaan vanaf de 
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eerstvolgende jaarlijkse verjaardag van het contract. 
 
De uitbetaling van de gegarandeerde levenslange lijfrente zal gebeuren in functie van de betalingsperiodiciteit Indien  
U gekozen heeft voor een maandelijkse betaling zal deze voor de eerste keer uitgevoerd worden tijdens de maand 
volgend op de maand van de eerste valorisatie. Bij een driemaandelijkse betalingsperiodiciteit wordt de eerste betaling 
uitgevoerd tijdens de derde maand volgend op de maand van de eerste valorisatie. Bij een zesmaandelijkse betaling 
wordt het zes maanden na de maand van de eerste valorisatie, bij een jaarlijkse betaling wordt het 12 maanden na de 

maand van de eerste valorisatie. De betaling gebeurt steeds op de 25ste  dag van de maand (of op de eerstvolgende 

werkdag indien de 25ste geen bankwerkdag is). 
 
Art. 10 Beleggingsfondsen 
In het kader van dit product bieden wij één of meerdere beleggingsfonds(en) aan, waarvan de beleggingsstrategie,  
de kenmerken en de aard van de activa in het beheersreglement beschreven worden. 
 
Elk fonds beoogt groei door een diversificatie in verschillende financiële instrumenten. 
 
Ondanks alle maatregelen genomen om de doelstellingen te bereiken, blijft de investering in deze fondsen onderwor-
pen aan bepaalde risico’s. Geen enkele formele garantie kan dus geboden worden. 
 
De waarde van het fonds kan schommelen in de tijd. Het financiële risico dat daaraan verbonden is, wordt door U ge-
dragen.  Wij behouden ons het recht voor om de activiteiten van het beleggingsfonds dat verbonden is aan het con-
tract stop te zetten.   
 
Wij behouden ons eveneens het recht voor de waarde van de reserve in het contract van het te vervangen beleggings-
fonds kosteloos naar een ander(andere) beleggingsfonds(en) over te brengen.  
 
In die omstandigheden wordt U schriftelijk van de toepassing van die maatregelen op de hoogte gebracht. Indien U  
die wijzigingen niet aanvaardt, kan U, zonder inhouding van een vergoeding ofwel de waarde van de reserve in het te 
vervangen beleggingsfonds overdragen naar een ander (andere) beleggingsfonds(en) aangeboden binnen hetzelfde 
product ofwel uw contract opzeggen. In beide gevallen dient dit via een geschreven, gedateerde en ondertekende 
brief, die binnen de 30 dagen vanaf de ontvangst van de schriftelijke communicatie van de maatregelen, aan ons te 
worden overgemaakt. 
 
Wij dragen de waarde van de reserve over of betalen deze terug waarbij geen enkele vergoeding, noch een uittredings-
toeslag zal worden toegepast. Die waarde wordt berekend op basis van de eerste gekende valorisatie volgend op de 
ontvangst door ons van de geschreven aanvraag tot overdracht of opzegging, en dit voor zover de aanvraag ons ten 
laatste drie bankwerkdagen voor die valorisatie bereikt. Indien dit niet het geval is, wordt de waarde van de reserve 
berekend op basis van de volgende valorisatie. 
 
Art. 11 Valorisatie van het beleggingsfonds 
Overeenkomstig artikel 8 van deze algemene voorwaarden, leggen wij op elke wekelijkse valorisatiedag de netto inven-
tariswaarde vast op basis van de netto inventariswaarde van de componenten ervan de dag voordien. 
 
Wij mogen de berekening van de waarde van de eenheden, en bijgevolg ook de beleggings-, opname- en overdracht 
verrichtingen, voorlopig opschorten: 
-wanneer een beurs of een markt, waar een aanzienlijk deel van de activa van het beleggingsfonds is genoteerd of 
wordt verhandeld, of een belangrijke wisselmarkt waarop deviezen, waarin de waarde van de netto activa is uitge-
drukt, worden genoteerd of verhandeld, gesloten is om een andere reden dan wettelijke vakantie of wanneer de trans-
acties er opgeschort zijn of aan beperkingen worden onderworpen. 
-wanneer de toestand zo ernstig is dat de fondsbeheerder de tegoeden en/of verplichtingen niet correct kan waarde-
ren, er niet normaal kan over beschikken of dit niet kan doen zonder de belangen van de verzekeringnemers of begun-
stigden van het fonds ernstig te schaden. 
-wanneer de fondsbeheerder niet in staat is fondsen te transfereren of transacties te verwezenlijken tegen een normale 
prijs of wisselkoers of wanneer beperkingen zijn opgelegd aan de wisselmarkten of financiële markten. 
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-bij een substantiële opname van het fonds die meer is dan 80 % van de waarde van het fonds of hoger is dan 1,25 
miljoen EUR.  
Het hierboven vermelde bedrag wordt in functie van het gezondheidsindexcijfer der consumptieprijzen (basis 1988 = 
100) geïndexeerd. Het indexcijfer dat in aanmerking moet worden genomen, is dat van de tweede maand van het 
trimester dat de datum van de reductie voorafgaat. 
 
Als die opschorting voortduurt gedurende meer dan 4 valorisatieperiodes (20 bankwerkdagen), lichten wij de verzeke-
ringnemers in via de pers of via enig ander geschikt geacht middel. De aldus opgeschorte verrichtingen zullen uiterlijk 
de zevende bankwerkdag na het einde van deze opschorting worden uitgevoerd. 
 
Art. 12 Overdracht van de reserve tussen de beleggingsfondsen 
Onder voorbehoud van de bepalingen van artikel 10 van deze algemene voorwaarden, kan U op geen enkel moment 
vragen de reserve volledig of gedeeltelijk over te dragen naar een ander beleggingsfonds binnen hetzelfde contract. 
 
Art. 13 Verdeelsleutel 
De investering kan niet worden gespreid over de verschillende beleggingsfondsen die binnen dit product worden aan-
geboden. Het contract heeft dus betrekking op één beleggingsfonds, zijnde het beleggingsfonds dat beschreven wordt 
in het bevestigingsbijvoegsel. 
 
Art. 14 Beschikbaarheid van de reserve 
U kan op elk ogenblik het geheel van de reserve opnemen. Zulk een gehele opname heeft de beëindiging van het con-
tract tot gevolg waardoor de betaling van de gegarandeerde levenslange lijfrente onmiddellijk wordt stopgezet.  
 
Een gedeeltelijke opname van de reserve kan pas nadat een termijn van minimaal 8 jaar verlopen is na inwerkingtre-
ding van het contract. Zulk een gedeeltelijke opname heeft een vermindering van het aantal eenheden in het contract 
tot gevolg. De aanvraag tot gedeeltelijke opname moet in EUR worden uitgedrukt. U dient minimum 2.500,00 EUR aan 
te vragen en een minimale reserve van 2.500,00 EUR in het desbetreffende contract te behouden. 
 
U dient de aanvraag tot gehele of gedeeltelijke opname bij ons in aan de hand van een daartoe door ons uitgegeven 
document of een door U gedateerde en ondertekende brief en vergezeld van een kopie van uw identiteitskaart. Wan-
neer het om een totale opname gaat, moet U ons eveneens het exemplaar van het contract in uw  
bezit (of bij gebrek hieraan een ondertekende verklaring van verlies) opsturen. 
 
Overeenkomstig uw aanvraag, zal U de tegenwaarde van de afgekochte eenheden in het betreffende fonds uitbetaald 
krijgen. De opname is van toepassing op de datum vermeld in de aanvraag tot opname, echter niet vóór de eerste 
gekende valorisatie volgend op de ontvangst door ons van alle noodzakelijke stukken voor de betaling en dit voor zo-
ver deze stukken ons ten laatste drie bankwerkdagen voor die valorisatie bereiken. Indien dit niet het geval is, wordt de 
waarde van de opname berekend op basis van de eerstvolgende valorisatie.  
 
Wij kunnen door uitzonderlijke omstandigheden (zoals vermeld in het beheersreglement) de opname van de waarde 
van de eenheden opschorten. 
 
Wij kunnen op de uit te keren reserve een vergoeding inhouden. Deze vergoeding  is niet verschuldigd in het geval van 
opzeg gedurende de wettelijke bedenktijd van 30 dagen (zie ook artikel 5 van deze algemene voorwaarden).  De ver-
goeding start na deze bedenktijd en bedraagt op dat ogenblik 4,80% . Daarna daalt ze elke maand met 0,10% gedu-
rende 48 maanden die erop volgen. 
 
U kan geen voorschot vragen op dit contract, noch dit contract in pand geven. 
 
Wij kunnen niet verantwoordelijk zijn voor vertraging in de uitbetaling ingevolge een omstandigheid onafhankelijk van 
onze wil. 
 
Art. 15 Begunstiging in geval van overlijden 
U wijst vrij de begunstigde(n) van het contract aan. U kan zolang de begunstiging niet is aanvaard die aanstelling op 
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elk ogenblik wijzigen, via een aan ons verzonden gedateerde en ondertekende brief.  
 
Elke begunstigde mag het voordeel van dit contract aanvaarden. De aanvaarding kan slechts geschieden door een bij-
voegsel opgemaakt door ons, ondertekend door de begunstigde die het voordeel aanvaardt, door U en door ons. Van-
af dat moment kan U het contract niet meer wijzigen en de rechten die voor U uit het contract voortvloeien niet meer 
uitoefenen zonder de uitdrukkelijke toestemming van de begunstigde die het voordeel van het contract heeft aan-
vaard. 
 
Art. 16 Uitbetaling ten gevolge van het  overlijden van de verzekerde 
Verplichtingen in geval van overlijden  
Elk overlijden moet binnen zeven kalenderdagen na de kennisname van het overlijden door de begunstigde(n) schrifte-
lijk worden gemeld aan ons. 
Wij zullen de reserve uitbetalen na ontvangst van de volgende documenten: 
• het exemplaar van het contract dat in het bezit was van de verzekeringnemer (bij gebrek hieraan, een verklaring 

van verlies ondertekend door de begunstigde(n)); 
• een uittreksel uit de overlijdensakte van de verzekerde; 
• een kopie (recto-verso) van de identiteitskaart van de begunstigde(n) of, als deze persoon niet met naam in de polis 

is vermeld, een akte of attest van erfopvolging die de rechten van de begunstigde(n) staaft. 
Doorgaans stellen wij ons met deze documenten tevreden, maar indien wij dit nodig achten, kunnen wij het bewijs 
vragen dat het overlijden niet onder de in artikel 17 uitgesloten omstandigheden is voorgevallen. 
 
Uitbetaling 
Het overlijden van de verzekerde stelt een einde aan het contract. Bij overlijden van de verzekerde betalen wij de te-
genwaarde van de beschikbare eenheden uit aan de begunstigde(n). De waarde van de eenheden in EUR wordt vast-
gesteld op de eerstvolgende valorisatie, en dit voor zover de kennisname van het overlijden, volgens de modaliteiten 
hiervoor beschreven door ons plaatsvindt ten laatste drie bankwerkdagen voor die valorisatie. Indien dit niet het geval 
is, wordt de waarde van de eenheden berekend op basis van de eerstvolgende valorisatie. Indien de eerstvolgende 
valorisatie vanaf de dag na het overlijden lager is, zal deze lagere waarde uitgekeerd worden. Wij kunnen niet verant-
woordelijk zijn voor vertraging in de uitbetaling ingevolge een omstandigheid onafhankelijk van onze wil. 

 
Art. 17 Nietigheid in geval van overlijden 
Het overlijden van de verzekerde, wat ook de oorzaak ervan is, is gedekt. Wij zijn echter niet verplicht onze waarborg 
te garanderen voor ieder die het overlijden heeft veroorzaakt door een met opzet bedreven feit. Een opzettelijke daad 
is een daad die gesteld wordt met de bedoeling om letselschade toe te brengen aan de verzekerde. 
 
In dat laatste geval verliest (verliezen) de begunstigde(n), die het overlijden opzettelijk heeft (hebben) veroorzaakt, alle 
rechten op de verzekerde prestatie. Die komen dan toe aan de medebegunstigden, of bij ontstentenis, aan de subsidi-
aire begunstigde(n) volgens de in het contract vermelde volgorde, en bij gebreke daarvan, aan de nalatenschap van de 
verzekeringnemer. 
 
Art. 18 Kosten 
De instapkosten, vermeld in de bijzondere voorwaarden, worden op de eenmalige storting berekend.De details betref-
fende de beheersvergoeding alsmede de kosten welke uit het beheer van het fonds kunnen voortvloeien, zoals die van 
bewaring van effecten, administratie, jaarverslagen, publicaties en dergelijke, worden in het beheersreglement vermeld. 
Deze bovenstaande vergoedingen en kosten, vermeerderd met de eventuele belastingen, rechten en taksen geheven 
ten laste van het fonds, zijn begrepen in de netto inventariswaarde van het beleggingsfonds. 
 
Wij behouden ons  het recht voor om de beheersvergoeding in bepaalde omstandigheden (zoals vermeld in het be-
heersreglement) te herzien. In voorkomend geval zal U hiervan schriftelijk in kennis worden gesteld en heeft U het 
recht om kosteloos uit te stappen. 
 
Indien U die wijziging niet aanvaardt, kan U, zonder vergoeding, uw contract opzeggen. Een gedateerde en onderte-
kende aangetekende brief is vereist. Die aangetekende brief dient binnen 30 dagen vanaf de ontvangst van de schrifte-
lijke mededeling van de maatregelen, aan de verzekeraar te worden overgemaakt. 
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De kosten die uit het beheer van het fonds kunnen voortvloeien en de eventuele belastingen, rechten en taksen gehe-
ven ten laste van het fonds kunnen op elk ogenblik herzien worden. 
 
De kost van de garantie van de gegarandeerde levenslange lijfrente bedraagt 1,1% op jaarbasis. 
 
De kost van de garantie van de gegarandeerde levenslange lijfrente wordt 4 wekelijks afgehouden via een verminde-
ring van het aantal eenheden op het contract. 
 
Art. 19 Fiscaliteit 
Alle huidige en toekomstige belastingen, rechten en taksen zijn ten Uwen laste of van de begunstigde, naargelang het 
geval. Bij overlijden van de verzekerde moet de begunstigde de ontvangen sommen aan de administratie van de BTW, 
registratie en domeinen meedelen. Die sommen kunnen een belastbaar inkomen vormen en kunnen onderworpen zijn 
aan de inning van successierechten. 
De fiscale behandeling hangt af van de individuele situatie van de verzekerde en of begunstigde(n) en kan in de toe-
komst wijzigen. Wanneer verwezen wordt naar een fiscaal stelsel, dan dient dat te worden begrepen als het fiscaal 
stelsel van toepassing op een gemiddelde retail cliënt in de hoedanigheid van een natuurlijk persoon die Belgisch inge-
zetene is. 
 
Art. 20 Contractuele, wettelijke en reglementaire beginselen 
Dit contract is onderworpen aan de Belgische wettelijke en reglementaire bepalingen betreffende de levensverzekerin-
gen. Alle mogelijke betwistingen met betrekking tot dit contract vallen uitsluitend onder de bevoegdheid van de Belgi-
sche rechtbanken. Het wordt opgesteld op grond van de oprechte en volledige verklaringen van de verzekeringnemer 
en de verzekerde.  
 
NN Insurance Belgium nv verleent in beginsel geen beleggingsdiensten aan U.S. Persons. Een U.S. Person wordt in be-
ginsel gedefinieerd als een natuurlijke persoon die woonachtig is c.q. gedurende een langere periode in de Verenigde 
Staten van Amerika (‘de Verenigde Staten’) verblijft. Amerikaanse staatsburgers (‘U.S. citizens’) die woonachtig zijn 
buiten de Verenigde Staten kunnen onder omstandigheden ook worden aangemerkt als U.S. Person. Daarnaast kan 
een natuurlijke persoon als U.S. Person worden aangemerkt, indien hij een beleggingsadviseur, vermogensbeheerder 
en/of gevolmachtigde heeft die in de Verenigde Staten is gevestigd c.q. woonachtig is en deze bevoegd is om namens 
en voor de klant Orders aan NN Insurance Belgium nv te geven en/of gelden te doen ontvangen en betalen of informa-
tie te verstrekken en/of ontvangen ten aanzien van het levensverzekeringscontract van de klant. 
 
De klant is gehouden NN Insurance Belgium nv onverwijld in kennis te stellen van iedere wijziging van gegevens, zich-
zelf, zijn gevolmachtigde dan wel haar mederekeninghouder betreffende, waarbij een (fiscale) relatie tot de Verenigde 
Staten ontstaat. Hieronder dient onder meer te worden verstaan het hebben van een Amerikaans woon-, post- of fis-
caal adres, een Amerikaans telefoonnummer, de Amerikaanse nationaliteit, een Amerikaanse verblijfsvergunning 
(‘green card’), als gevolg waarvan de klant kwalificeert als U.S. Person. 
 
Indien gedurende de looptijd van de Overeenkomst een klant kwalificeert als een U.S. Person, zal NN Insurance Belgi-
um nv zijn diensten beperken tot het uitvoeren van de lopende contracten. 
 
NN Lifelong Income is niet geregistreerd onder de Securities Act. 
 
Art. 21 Mededelingen en kennisgeving 
Wij behouden ons het recht voor om U op elk ogenblik het bewijs te vragen dat de verzekerde nog in leven is, alsook 
een officieel document dat de geboortedatum van de verzekerde vermeldt. Indien dit bewijs niet binnen de dertig da-
gen volgend op de schriftelijke  aanvraag wordt voorgelegd, hebben wij het recht om de uitbetaling van de periodieke 
gegarandeerde levenslange lijfrente op te schorten.  
 
Wij sturen U jaarlijks een overzicht van uw contract. 
 
U ontvangt bovendien de bijzondere voorwaarden en een bevestigingsbijvoegsel met onder andere vermelding van de 
datum van inwerkingtreding, het bedrag van de gestorte premie, de eventuele taksen, rechten en belastingen, de 
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eventuele instapkosten, alsook het aantal aangekochte eenheden en de toegekende netto inventariswaarde.  
 
Het beheersreglement van het fonds kan, op eenvoudige aanvraag bij onze de maatschappelijke zetel verkregen wor-
den en is beschikbaar op onze website www.nn.be. 
 
Om geldig te zijn, moeten de aan ons gerichte mededelingen schriftelijk gebeuren aan onze maatschappelijke zetel. De 
mededelingen aan U en desgevallend de begunstigde(n), zijn geldig wanneer wij ze richten aan het laatste, schriftelijk 
aan ons meegedeelde adres. Alle mededelingen van een partij aan de andere worden geacht gedaan te zijn op de da-
tum van afgifte ervan aan de post 
 
Art. 22 Klachten 
De Belgische wetgeving, , is op dit contract van toepassing. U heeft de mogelijkheid om elke klacht over dit contract te 
richten aan: 
• hetzij aan de Verzekeraar: NN Insurance Belgium nv, Quality Team, Fonsnylaan 38, 1060 Brussel, website: 
www.nn.be, e-mail: klachten@nn.be, Tel.+ 32 2 650 70 66, Fax +32 2 650 79 83.       
• hetzij aan de Ombudsman van de verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel , website: www.ombudsman.as , 
e-mail: info@ombudsman.as, Tel. +32 2 547 58 71, Fax +32 2 547 59 75 
 
Dergelijke klacht sluit de mogelijkheid om een gerechtelijke procedure te starten niet uit. 
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Bijlage : Bescherming van de persoonlijke levenssfeer  

(cf. Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016). 

De persoonsgegevens die u, als betrokkene, ons nu of later bezorgt, worden verwerkt door NN Insurance 

Belgium N.V., Fonsnylaan 38 te 1060 Brussel, de verwerkingsverantwoordelijke. 

U kunt onze Data Protection Officer (DPO) contacteren om verdere informatie met betrekking tot de verwer-

king van uw persoonsgegevens te verkrijgen: Data Protection Officer (DPO), Fonsnylaan 38, 1060 Bussel of 

dpo@NN.be.  

De rechtsgronden zowel als de doeleinden voor de verwerking van uw persoonsgegevens (met uitzondering 

van uw gezondheidsgegevens, waarvoor u uw uitdrukkelijke toestemming verleent) zijn de volgende: 

- de uitvoering van uw verzekeringscontract(en) of de precontractuele maatregelen die betreft de on-

derschrijving van de overeenkomst, nl. de bepaling en de aanvaarding van het risico, het beheer en 

de uitvoering van het contract, het beheer van schadegevallen, de regeling van de prestatie van het 

contract, in voorkomend geval ten voordele van een derde. 

 

- de naleving van wettelijke verplichtingen, namelijk de regelgeving m.b.t. de verzekeringen, de As-

surMiFID regelgeving, de regelgeving betreffende de slapende verzekeringscontracten, de regelge-

ving tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en aanverwante 

misdrijven, de Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), de Common Reporting Standards 

(CRS). 

 
- de gerechtvaardigde belangen van NN Insurance Belgium NV met inbegrepen het leveren en beheren 

van verzekeringsdiensten in het algemeen.de verbetering van de onderschreven dekkingen, het be-

heer van ons klanten- en verkoopbestand, het voorkomen van onregelmatigheden (onder andere het 

voorkomen en bestrijden van fraude), de direct marketing van onze producten en de promotie hier-

van (behalve via mail) en verwerking voor statistische doeleinden. 

 

De persoonsgegevens die u ons meedeelt voor de totstandkoming en de uitvoering van uw contract of pre-

contractuele overeenkomst  zijn noodzakelijk voor de totstandkoming en uitvoering van uw contract en om 

te voldoen aan wettelijke verplichtingen.  Als deze gegevens ontbreken, kan het contract niet onderschreven 

worden. 

Uw persoonsgegevens kunnen voor bovenvermelde rechtsgronden en doeleinden doorgegeven en verwerkt 

worden door verschillende afdelingen van NN Insurance Belgium NV, de entiteiten van de Groep NN, hun 

vertegenwoordigers in België, hun vertegenwoordigers in het buitenland, hun herverzekeraars, hun schade-

regelingsbureaus, een expert, een advocaat, een technisch adviseur, aan de distributiepartners, aan iedere 

persoon of entiteit die beroep aantekent of tegen wie beroep aangetekend is dat verband houdt met de 

onderschreven overeenkomsten en aan de overheid/heden. Een actuele lijst van ontvangers van uw per-

soonsgegevens is beschikbaar bij onze DPO. 

Wij bewaren uw persoonsgegevens als noodzakelijk op basis van de van toepassing zijnde doeleinden. Hierbij 

dienen wij rekening te houden met de wettelijke en reglementaire bepalingen m.b.t. de bewaring van per-

soonsgegevens en/of contractuele documenten, de voorgeschreven bewaartermijn en verjaringstermijnenre-

kening houdend met de wettelijke oorzaken van schorsing en stuiting van de verjaring. 
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U heeft de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:  

- het recht op inzage  

- het recht op rectificatie, 

- het recht op beperking van de verwerking, zonder afbreuk te doen op het recht van de verwerkings-

verantwoordelijke om de persoonsgegevens van de betrokkene te bewaren, of van de verwerking 

van deze persoonsgegevens voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvorde-

ring. 

- het recht op overdraagbaarheid die van toepassing is op de persoonsgegevens waarvan de verwer-

king gebaseerd is op de uitvoering van de overeenkomst of voor de (pre-)contractuele maatregelen, 

- het recht op gegevenswissing die van toepassing is op de persoonsgegevens waarvan de verwerking 

gebaseerd is op de uitvoering van de overeenkomst of voor de (pre-)contractuele maatregelen, reke-

ning houdend met de door de verwerkingsverantwoordelijke nageleefd verplichtingen m.b.t. bewa-

ringstermijnen of, op het gerechtvaardigde belang van de verwerkingsverantwoordelijke, met in-

achtneming van prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking  

- het recht van bezwaar dat van toepassing is op de persoonsgegevens waarvan verwerking gebaseerd 

is op het gerechtvaardigde belang van de verwerkingsverantwoordelijke, met inachtneming van pre-

valerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking. 

 

U beschikt echter over het recht van bezwaar ten allen tijde en zonder motivering tegen de verwerking van 

uw persoonsgegevens voor prospectie (direct marketing) en de daaraan verbonden profilering.  

U kunt bovenstaande rechten in principe gratis uitoefenen door ons een ondertekende en gedateerde aan-

vraag te versturen samen met een recto verso kopie van uw identiteitskaart. U mag deze aanvraag richten 

aan onze DPO..  

U kunt eventuele klachten indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.  

Versie 1.0 - Underwriting 
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