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Inhoudstafel 
Dit document bevat alle nodige documenten om een nieuwe polis Fonds Dédié, PFS of PFSS in volle eigendom of in naakte eigendom – 

vruchtgebruik te onderschrijven. Let wel: de verdeling naakte eigendom –vruchtgebruik dient voorafgaand te worden vastgelegd bij een 

notariële akte of passend te worden berekend. 

In te vullen en/of te ondertekenen door de klant: 

1. Verzekeringsaanvraag
2. Medische vragenlijst (indien van toepassing)
3. Essentiële Informatiedocumenten
4. Algemene voorwaarden

In te vullen en te ondertekenen door de financiële tussenpersoon: 

5. Vertrouwelijk rapport

Opgelet: De verzekeringsaanvraag voor Fonds Dédié, Private Fund Selector en Private Fund Selector 

Selective werden geïntegreerd in één document. 

We vragen u de keuze voor één van de drie producten bovenaan de aanvraag duidelijk aan te geven. 

Tevens vragen we u enkel de corresponderende Essentiële Informatiedocumenten welke passen bij 

het gekozen product(en) in te vullen en te laten ondertekenen. 
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Aanvraagnummer (Vak voorbestemd voor Private Insurer)

Nummer van de tussenpersoon 

Naam van de tussenpersoon 

Gelieve deze Verzekeringsaanvraag te willen lezen samen met de Algemene Voorwaarden en met de Bijlage bij de Algemene 
Voorwaarden, documenten die met de Polis en alle gebeurlijke addenda de verzekeringsovereenkomst uitmaken. 

Indien er wordt gekozen voor een polis in volle eigendom 

1. Verzekeringsnemer(s)
(indien natuurlijke persoon) 

Dhr.  Mevr.   Mej. Dhr.  Mevr.   Mej. 

Naam 

Voornamen 

Naam en voornaam echtgeno(o)t(e) 
(indien gehuwd) 

Geboortedatum 

Geboorteplaats 

Nationaliteit 

Identiteitsbewijs 

Nummer identiteitsbewijs 

Identiteitsbewijs geldig tot 

Telefoonnummer 

Faxnummer 

E-mail adres 

Adres 

Gemeente 

Postcode 

Land 

Verzekeringsnemer 
(indien rechtspersoon of maatschap) 

Naam Rechtsvorm 

Datum oprichting Plaats van oprichting 

Naam wettelijke vertegenwoordiger 

Adres Gemeente 

Postcode Land 

Telefoonnummer Faxnummer 

Verzekeringsaanvraag: 
Fonds Dédié 
Private Fund Selector (enkel de fondsenlijst beschikbaar op uw portaaltoegang) 

Private Fund Selector Selective (enkel de ‘selecte’ fondsenlijst beschikbaar op 

uw portaaltoegang) 
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Indien er wordt gekozen voor een polis in vruchtgebruik – naakte eigendom 
1. Verzekeringsnemer(s)

(indien natuurlijke persoon) 

Het Contract wordt onderschreven door minstens twee verschillende personen: de ene in hoedanigheid van vruchtgebruiker, 
de andere in hoedanigheid van naakte eigenaar. De rechten van elk van de partijen zijn nader gedefinieerd in punt 11 van 
deze Verzekeringsaanvraag. 

1.1. Verzekeringsnemer(s) in vruchtgebruik 

Dhr.  Mevr.  Mej. Dhr.  Mevr.  Mej. 

Naam 

Voornamen 

Naam en voornaam echtgeno(o)t(e) 
(indien gehuwd) 

Geboortedatum 

Geboorteplaats 

Nationaliteit 

Identiteitsbewijs 

Nummer identiteitsbewijs 

Identiteitsbewijs geldig tot 

Telefoonnummer 

Faxnummer 

E-mail adres 

Adres 

Gemeente 

Postcode 

Land 
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1.2. Verzekeringsnemer(s) in naakte eigendom 

Dhr.  Mevr.  Mej. Dhr.  Mevr.  Mej. 

Naam 

Voornamen 

Naam en voornaam echtgeno(o)t(e) 
(indien gehuwd) 

Geboortedatum 

Geboorteplaats 

Nationaliteit 

Identiteitsbewijs 

Nummer identiteitsbewijs 

Identiteitsbewijs geldig tot 

Telefoonnummer 

Faxnummer 

E-mail adres 

Adres 

Gemeente 

Postcode 

Land 

2. Verzekerde(n)

Dhr.  Mevr.  Mej. Dhr.  Mevr.  Mej. 

Eerste (of enige) Verzekerde Tweede Verzekerde 

Naam 

Voornamen 

Naam en voornaam echtgeno(o)t(e) 
(indien gehuwd) 

Geboortedatum 

Geboorteplaats 

Nationaliteit 

Identiteitsbewijs 

Nummer identiteitsbewijs 

Identiteitsbewijs geldig tot 

Telefoonnummer 

Adres 

Gemeente 

Postcode 

Land 
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Dhr.  Mevr.  Mej. Dhr.  Mevr.  Mej. 

Derde Verzekerde Vierde Verzekerde 

Naam 

Voornamen 

Naam en voornaam echtgeno(o)t(e) 
(indien gehuwd) 

Geboortedatum 

Geboorteplaats 

Nationaliteit 

Identiteitsbewijs 

Nummer identiteitsbewijs 

Identiteitsbewijs geldig tot 

Telefoonnummer 

Adres 

Gemeente 

Postcode 

Land 

3. Begunstigde(n) bij overlijden van de Verzekerde (van laatste overlevende in geval meerdere Verzekerden)

Optie één: Mijn echtgeno(o)t(e), of bij ontstentenis mijn kinderen bij gelijke delen, of bij ontstentenis mijn nalatenschap. 

Optie twee: De hieronder volgens hun aandeel vermelde Begunstigden, of bij ontstentenis mijn nalatenschap. 

Meerdere Begunstigden kunnen aangeduid worden. In deze hypothese zal, althans indien hierna geen percentage wordt 

aangeduid, elke Begunstigde evenveel uitbetaald worden. 

Begunstigde 1 (indien natuurlijke persoon) Percentage : % Dhr.  Mevr.  Mej. 

Naam Voornamen 

Geboortedatum Geboorteplaats 

Nationaliteit Telefoonnummer 

Adres Postcode 

Gemeente Land 

Begunstigde 2 (indien natuurlijke persoon) Percentage : % Dhr.  Mevr.  Mej. 

Naam Voornamen 

Geboortedatum Geboorteplaats 

Nationaliteit Telefoonnummer 

Adres Postcode 

Gemeente Land 
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Begunstigde 3 (indien natuurlijke persoon) Percentage : % Dhr.  Mevr.  Mej. 

Naam Voornamen 

Geboortedatum Geboorteplaats 

Nationaliteit Telefoonnummer 

Adres Postcode 

Gemeente Land 

Begunstigde (indien rechtspersoon of maatschap) Percentage : % 

Naam Rechtsvorm 

Datum oprichting Plaats van oprichting 

Naam wettelijke vertegenwoordiger 

Adres Gemeente 

Postcode Land 

Telefoonnummer Faxnummer 

Indien de Begunstigden het voordeel van het Contract aanvaard hebben, zal elke verrichting i.v.m. het Contract zoals 
gedeeltelijke afkoop, inpandgeving en wijziging van de begunstigingclausule eveneens hun akkoord vergen. 

4. Initiële Premie

Initiële Premie EUR 

Het onderstaande moet enkel ingevuld worden indien er wordt gekozen voor een polis in vruchtgebruik – naakte eigendom. 

De gestorte premie is het resultaat van een voorafgaande opsplitsing van de volle eigendom en is als volgt samengesteld: 

- de vruchtgebruiker heeft deelgenomen ten belope van % van de premie 

- de vruchtgebruiker heeft deelgenomen ten belope van .% van de premie 

- de naakte eigenaar heeft deelgenomen ten belope van .% van de premie 

- de naakte eigenaar heeft deelgenomen ten belope van .% van de premie 

5. Risicoprofiel

De volgende vragenlijst helpt u bepalen welk soort investeerder u bent en hoeveel risico u aanvaardt. Hou rekening met dit

doel bij het beantwoorden van de vragen.

1. Beschrijf uw comfortzone wanneer de waarde van uw beleggingen wijzigt?

 Ik ben zeer boos indien de waarde van mijn beleggingen daalt, al is het maar even. (1 punt) 

 Ik aanvaard een lager, maar beter voorspelbaar rendement om waardeschommelingen van mijn beleggingen te 

beperken. (10 punten) 

 Ik aanvaard waardeschommelingen van mijn beleggingen omdat ik een hoger rendement wil. (20 punten) 

 Ik wil het hoogst mogelijke rendement en begrijp dat de waarde van mijn beleggingen beduidend kan schommelen. 

(30 punten) 
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2. Welke beleggingshorizon voorziet u alvorens u deze beleggingen nodig heeft?

Minder dan 5 jaar (1 punt)   11-20 jaar (20 punten) 

5-10 jaar (10 punten)   Meer dan 20 jaar (30 punten) 

3. Kan u een significant deel van deze beleggingen eerder nodig hebben?

Zeer waarschijnlijk (1 punt)  Onwaarschijnlijk (20 punten) 

Mogelijk (10 punten) 
Ik heb deze beleggingen echt niet eerder nodig. (30 

punten) 

4. Wat verkiest u indien u €10.000 met een beleggingshorizon van tien jaar investeert?

 €14.000 in jaar 10 zonder verliezen, waarvan één jaar zonder enige waardestijging. (1 punt) 

 €17.000 in jaar 10, waarvan twee jaar met een klein verlies. (10 punten) 

 €21.000 in jaar  10,  waarvan  drie jaar  met verlies waarbij  de belegging  in het tweede jaar  zelfs in  waarde daalt tot 

€6.000. (20 punten) 

5. Hoe investeert u €10.000 voor een looptijd van één jaar?

 Een gewaarborgd rendement van €150. (1 punt) 

 €400 winst, echter met het risico op slechts €150 rendement. (10 punten) 

 De mogelijkheid om €600 te verdienen met het risico op €0 rendement. (20 punten) 

 De mogelijkheid om €1.300 te verdienen met het risico op €500 verlies. (30 punten) 

6. Hoe reageert u als een belegging in één maand 20% in waarde daalt?

 Ik verkoop deze belegging onmiddellijk. (1 punt) 

 Ik doe niets tot de waarde zich herstelt en beslis nadien. (10 punten) 

 Ik doe niets. Ik weet immers dat de waarde van mijn beleggingen dagelijks schommelt en geloof in winst op lange 

termijn. (20 punten) 

 Ik investeer extra zolang de prijzen laag zijn. (30 punten) 

7. Welk type investeerder bent u?

 Ik ben voorzichtig en aanvaard enkel beperkte verliezen. (1 punt) 

 Ik aanvaard wat risico en één jaar met slecht rendement. (10 punten) 

 Ik aanvaard meerdere jaren met slecht rendement. (20 punten) 

8. Beschrijf uw kennis van beleggingen?

Ik ben een leek. (1 punt)  Ik heb een redelijke kennis. (20 punten) 

Ik ken er wat van. (10 punten)    Ik beschouw me als beroeps. (30 punten) 

Tel uw punten op. Mijn score is 
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Beleggingsstrategie 

 Euro Short 

Score ≤ 16 
Een Euro Short portefeuille beoogt op continue wijze de Afkoopwaarde te vrijwaren terwijl een 

regelmatig inkomen wordt verschaft; het is de meest risicoloze Beleggingsstrategie. De meeste 

beleggingen zijn korte termijn marktinstrumenten in EUR. Het is de meest conservatieve strategie en 

sluit daarom beleggingen in effecten met een “duration” van meer dan een jaar uit. De belangrijkste 

kenmerken zijn: 

- vrijwaring van de Afkoopwaarde; 

- fractionele schommelingen van de Afkoopwaarde – standaardafwijking tot 2,5%; 

- regelmatig inkomen; 

- voor fondsen: risicoprofiel op de KIID komt overeen met klasse 1 op een schaal van 1 tot en met 7. 

 Behoudend 

Score 17 – 32 
Een Behoudend portefeuille beoogt op continue wijze de Afkoopwaarde te vrijwaren terwijl een 

regelmatig inkomen wordt verschaft. De meeste beleggingen worden uitgedrukt in EUR. Het is een erg 

conservatieve strategie en sluit daarom beleggingen in aandelen uit. De belangrijkste kenmerken zijn: 

- vrijwaring van de Afkoopwaarde; 

- geringe schommelingen van de Afkoopwaarde – standaardafwijking tot 5%; 

- geregeld inkomen; 

- voor fondsen: risicoprofiel op de KIID komt overeen met klasse 2 op een schaal van 1 tot en met 7. 

 Voorzichtig 

Score 33 – 64 
Een Voorzichtig portefeuille wordt opgericht om de Afkoopwaarde op lange termijn te laten groeien 

terwijl deze Afkoopwaarde slechts licht mag schommelen. De voornaamste inkomstenbronnen zijn 

intrest en dividendinkomen plus bepaalde kapitaalwinsten. De meeste beleggingen worden uitgedrukt 

in EUR. De belangrijkste kenmerken zijn: 

- vrijwaring op lange termijn van de Afkoopwaarde; 

- lichte schommelingen van de Afkoopwaarde – standaardafwijking tot 10%; 

- stabiel inkomen uit intrest-, dividend- en kapitaalopbrengsten; 

- minieme toekenning aan aandelen; 

- voor fondsen: risicoprofiel op de KIID komt overeen met klasse 3 op een schaal van 1 tot en met 7. 

 Rendement 

Score 65 – 95 
Een Rendement portefeuille wordt opgericht om aanzienlijke groei op lange termijn van de 

Afkoopwaarde na te streven, waarbij deze Afkoopwaarde duidelijk kan schommelen. De opbrengsten 

zijn vooral afkomstig van intrest en dividendinkomen, aangevuld door kapitaalopbrengsten. De meeste 

beleggingen worden uitgedrukt in EUR. De belangrijkste kenmerken zijn: 

- groei op lange termijn van de Afkoopwaarde; 

- duidelijke schommelingen van de Afkoopwaarde – standaardafwijking tot 15%; 

- stabiel intrest- en dividendinkomen plus kapitaalopbrengst; 

- matige toekenning aan aandelen; 

- voor fondsen: risicoprofiel op de KIID komt overeen met klasse 4 op een schaal van 1 tot en met 7. 

 Balans 

Score 96 – 127 

Een Balans portefeuille wordt opgericht om de Afkoopwaarde op lange termijn te laten groeien, 

weliswaar met belangrijke schommelingen van deze Afkoopwaarde. De opbrengsten zijn vooral 

afkomstig van intrest en dividendinkomen, aangevuld met kapitaalopbrengsten. De meeste beleggingen 

worden uitgedrukt in EUR. De belangrijkste kenmerken zijn: 

- groei op lange termijn van de Afkoopwaarde; 

- belangrijke schommelingen van de Afkoopwaarde – standaardafwijking tot 20%; 

- intrest- en dividendinkomen plus kapitaalopbrengst; 
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- 50/50 toekenning tussen vast inkomen en aandelen; 

- voor fondsen: risicoprofiel op de KIID komt overeen met klasse 5 op een schaal van 1 tot en met 7. 

 Groei 

Score 128 – 190 

Een Groei portefeuille wordt opgericht om aanzienlijke groei op lange termijn van de Afkoopwaarde na 

te streven, hoewel de schommelingen van deze Afkoopwaarde sterk kunnen zijn. De opbrengsten zijn 

vooral afkomstig van vermogensaanwas (aandelen) in combinatie met intrest en dividendinkomen. De 

meeste beleggingen worden uitgedrukt in EUR. De belangrijkste kenmerken zijn: 

- aanzienlijke groei op lange termijn van de Afkoopwaarde; 

- sterke schommelingen van de Afkoopwaarde – standaardafwijking tot 30%; 

- inkomen uit vermogensaanwas plus intrest en dividend; 

- aanzienlijke toekenning aan aandelen; 

- voor fondsen: risicoprofiel op de KIID komt overeen met klasse 6 op een schaal van 1 tot en met 7. 

 Dynamisch 

Score ≥ 191 
Een Dynamisch portefeuille is de meest risicovolle Beleggingsstrategie. Deze portefeuille wordt 

opgericht om een wezenlijke groei op lange termijn van de Afkoopwaarde te bekomen. Opbrengsten zijn 

meestal afkomstig van vermogensaanwas (aandelen), in combinatie met intrest en dividendinkomen. 

De belangrijkste kenmerken zijn: 

- wezenlijke groei op lange termijn van de Afkoopwaarde; 

- aanzienlijke schommelingen van Afkoopwaarde – standaardafwijking boven de 30%; 

- inkomen uit vermogensaanwas plus intrest en dividend; 

- vooral beleggingen in aandelen; 

- voor fondsen: risicoprofiel op de KIID komt overeen met klasse 7 op een schaal van 1 tot en met 7. 

6. Beleggingsmiddelen

6.1. Enkel voor Fonds Dédié:

Type Activa 
(Fonds/Andere) 

Gekozen beleggingsfondsen/ 
Beschrijving andere activa 

ISIN (voor 
Fondsen) 

% v/d 
premie* Aantal* Bedrag* Munt 

* Gelieve slechts één van deze drie kolommen in te vullen: hetzij het percentage van de premie, hetzij het aantal eenheden in elk van de 
gekozen beleggingsfondsen, hetzij het bedrag dat geïnvesteerd moet worden. Een verschil tot 5% tussen het aangegeven bedrag (aantal of %) 
en de initiële investering door de Maatschappij wordt aanvaard, rekening houdend met de waardeverschillen tussen de datum van de 
opstelling van dit document en die van de werkelijke investering. 

De Verzekeringsnemer verbindt zich ertoe in de portefeuille steeds minstens 5,00% van de afkoopwaarde in liquiditeiten te behouden. 
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6.2. Enkel voor PFS en PFSS: 

Gekozen 
beleggingsfondsen/ 
trackers (trackers 
enkel voor PFS) 

ISIN (voor 
fondsen) 

% v/d 
premie* 

Aantal* Bedrag* Munt 

Risicoklasse 
van het fonds 

(zie KIID) 

* Gelieve slechts één van deze drie kolommen in te vullen: hetzij het percentage van de premie, hetzij het aantal eenheden in elk van de 
gekozen beleggingsfondsen, hetzij het bedrag dat geïnvesteerd moet worden. Een verschil tot 5% tussen het aangegeven bedrag (aanta of %) 
en de initiële investering door de Maatschappij wordt aanvaard, rekening houdend met de waardeverschillen tussen de datum van de 
opstelling van dit document en die van de werkelijke investering. 

De Verzekeringsnemer verbindt zich ertoe in de portefeuille steeds minstens 1,00% van de afkoopwaarde in liquiditeiten te behouden. 

De Verzekeringsnemer heeft enkel fondsen gekozen die binnen zijn risicoprofiel vallen.  ja 

 neen 

In het geval u neen heeft geantwoord, wijzen wij u erop dat u bijkomende investeringsrisico's aanvaardt. Bijgevolg vergewist u zich ervan dat 

u zichzelf en/of uw familie kan blootstellen aan risico's die zich buiten uw kennis en ervaring situeren. Het risico bestaat dat u keuzes maakt 

die niet passend noch geschikt zijn. 

7. Verschuldigde kosten

7.1. Enkel voor Fonds Dédié:

Taks op de verzekeringspremies % van de Premie 

Instapkosten (exclusief 0,12% FSMA/NBB contributie) % van de Premie 

Premie verplichte overlijdensdekking: overeenkomstig artikel 2.4 van de Algemene Voorwaarden en artikel 4.2 voor een 

dekking overeenkomstig mogelijkheid één. 

Premie aanvullende overlijdensdekking: overeenkomstig artikel 2.4 van de Algemene Voorwaarden. 

Gewenste aanvullende overlijdensdekking EUR 

Jaarlijkse beheersvergoeding % van de Afkoopwaarde 

Vergoeding voor interne overdracht: 0,5% van de desbetreffende Afkoopwaarde met een maximum van 500 EUR per interne 

overdracht behalve voor de eerste interne overdracht in het betrokken kalenderjaar. 
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Vergoeding voor een gehele of gedeeltelijke afkoop: 0 % van de afgekochte waarde. 

Vergoeding voor vermogensbeheer: hangt zowel af van de vermogensbeheerder als van het desbetreffende Interne Fonds. 

Kosten voor de aankoop van activa binnen het Interne Fonds: hangt af van het desbetreffende Interne Fonds. 

Kosten bij verkoop van activa binnen het Interne Fonds: hangt af van het desbetreffende Interne Fonds. 

Bewaarloon: volgens het tarief van de depothouder. 

7.2. Enkel voor PFS en PFSS: 

Taks op de verzekeringspremies % van de Premie 

Instapkosten (exclusief 0,12% FSMA/NBB contributie) % van de Premie 

Premie verplichte overlijdensdekking: overeenkomstig artikel 2.4 van de Algemene Voorwaarden en artikel 4.2 voor een 

dekking overeenkomstig mogelijkheid één. 

Premie aanvullende overlijdensdekking: overeenkomstig artikel 2.4 van de Algemene Voorwaarden. 

Gewenste aanvullende overlijdensdekking EUR 

Jaarlijkse beheersvergoeding % van de Afkoopwaarde 

Vergoeding voor interne overdracht: in afwijking van de algemene voorwaarden bedraagt deze vergoeding 0,5% van de 

desbetreffende Afkoopwaarde met een maximum van 250 EUR per interne overdracht behalve voor de eerste interne 

overdracht in het betrokken kalenderjaar. 

Vergoeding voor een gehele of gedeeltelijke afkoop: 0 % van de afgekochte waarde. 

Kosten voor de aankoop van activa binnen het Interne Fonds: hangt af van het desbetreffende Interne Fonds. 

Kosten bij verkoop van activa binnen het Interne Fonds: hangt af van het desbetreffende Interne Fonds. 

8. Vermogensbeheerder

8.1. Enkel voor Fonds Dédié: 

Een professionele vermogensbeheerder is, behoudens andersluidende overeenkomst, niet vereist wanneer maximaal 3 
arbitrages per kalenderjaar uitgevoerd worden. 

8.2. Enkel voor PFS en PFSS: 

Vermogensbeheerder N/A 

9. Depositaire bank

9.1. Enkel voor Fonds Dédié:

9.2 Enkel voor PFS: 
 

Depositaire bank Banque de Luxembourg / KBC Securities België 
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9.3 Enkel voor PFSS: 

Depositaire bank KBC Securities België 

10. Toepasselijke wetgeving

Dit Contract wordt beheerst door de Belgische wet.

11. Uitoefening van de rechten op het Contract tot overlijden van de laatste Verzekerde, indien er
wordt gekozen voor een polis in vruchtgebruik – naakte eigendom

11.1 Definitie van het vruchtgebruik

De vruchtgebruiker heeft een exclusief recht op de vruchten voortgebracht door het Contract zoals hierna gedefinieerd. De

vruchten vertegenwoordigen de (gedeeltelijke) afkopen die de vruchtgebruiker tijdens zijn/haar leven verricht. Zoals hierna

aangegeven mag alleen de vruchtgebruiker overgaan tot partiële afkopen op het Contract ten belope van de

vermogensaanwas van het Contract. De vermogensaanwas van het Contract vertegenwoordigt de toename van de

afkoopwaarde ten opzichte van de betaalde premie(s)

11.2 Verdeling van de rechten van de Verzekeringsnemers op het Contract onder de Verzekeringsnemers

11.2.1. Verdeling van de rechten onder de Verzekeringsnemers

Wanneer er meerdere vruchtgebruikers en/of naakte eigenaars zijn, dan dienen de rechten toegewezen aan hetzij het

vruchtgebruik, hetzij de naakte eigendom samen door alle houders van dezelfde categorie van rechten te worden

uitgeoefend. In geval van vooroverlijden van een (van de) naakte eigenaar(s) zullen zijn/haar rechten in voorkomend geval

uitgeoefend worden door de oudste van de rechthebbenden.

11.2.2 Keuze van vermogensbeheerder en beleggingen 

De keuze van vermogensbeheerder en beleggingen komt uitsluitend toe aan de vruchtgebruiker(s). 

11.2.3 Gehele of gedeeltelijke afkoop 

Elke afkoop, zelfs afkopen die door de naakte eigenaar(s) en de vruchtgebruiker(s) samen worden uitgeoefend, wordt betaald 

aan de vruchtgebruiker(s). De vruchtgebruiker(s) zal in voorkomend geval onder zijn/haar verantwoordelijkheid dienen over 

te gaan tot een verdeling onder de naakte eigenaar(s) en de vruchtgebruiker(s), na aftrek van eventuele belastingen, taksen  

en inhoudingen. Bij gebreke aan akkoord tussen de Verzekeringsnemers over deze verdeling zal een verdeling toegepast 

worden in functie van het barema van vruchtgebruik bepaald overeenkomstig artikel 21 van het Wetboek van 

Successierechten. 

Overeenkomstig artikel 11.1. heeft de vruchtgebruiker(s) een exclusief recht op de vruchten voortgebracht door het Contract, 

en dit bij wijze van gedeeltelijke afkopen. Ten dien einde dient de vruchtgebruiker een brief, ondertekend door de 

vruchtgebruiker(s), aan de Verzekeraar te laten geworden zonder daarbij de naakte eigenaar(s) te moeten betrekken, zowel 

voor de vermogensaanwas van het Contract of nog voor de waarde van het vruchtgebruik als bepaald overeenkomstig artikel 

21 van het Wetboek van Successierechten. 

Tijdens het leven van de vruchtgebruiker(s) zal de naakte eigenaar geen enkele gehele of gedeeltelijke afkoop kunnen 

bekomen zonder medewerking van de vruchtgebruiker(s). 

11.2.4 Inpandgeving 

Elke Verzekeringsnemer kan, onder voorwaarde van voorafgaandelijke schriftelijke goedkeuring van de aanvaardende 

begunstigde, ten dele of geheel de rechten waarover hij/zij beschikt in pand geven. 

11.2.5 Overdracht van rechten op het Contract 

Elke verzekeringsnemer kan, onder voorwaarde van voorafgaandelijke schriftelijke goedkeuring van de aanvaardende 

begunstigde, ten dele of geheel de rechten waarover hij/zij beschikt op het Contract overdragen. 

11.2.6 Uitoefening van niet nader vernoemde rechten op het Contract 

De uitoefening van rechten die niet uitdrukkelijk zijn bepaald geschiedt door de Verzekeringsnemers gezamenlijk handelend. 
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12. Recht op afkoop, indien er wordt gekozen voor een polis in vruchtgebruik – naakte eigendom

Deze polis werd afgesloten door de Verzekeringsnemer(s) in naakte eigendom met gelden afkomstig uit een schenking. Deze
overdracht van rechten op het Contract heeft als doel de betaling van de bedragen te dekken die verschuldigd zouden zijn bij
vooroverlijden van de begiftigde(n) indien het beding van conventionele terugkeer voorzien in deze schenking uitwerking
krijgt. Bij overlijden van (een van) de Verzekeringsnemer(s) in naakte eigendom, althans voor het overlijden van de
Verzekeringsnemer(s) in vruchtgebruik, draagt de Verzekeringsnemer(s) in naakte eigendom al zijn (hun) rechten op het
Contract over aan de hierna vermelde individuen.

Dhr.  Mevr.  Mej. Dhr.  Mevr.  Mej. 

Naam 

Voornamen 

Geboortedatum 

Geboorteplaats 

Nationaliteit 

Telefoonnummer 

Adres 

Gemeente 

Postcode 

Land 

13. Bescherming van de persoonlijke levensfeer en rechten van de geregistreerde personen

De gegevens van persoonlijke aard medegedeeld aan Private Insurer NV dienen uitsluitend voor de volgende doelstellingen: 
evaluatie van verzekerde risico’s, beheer van de polis en van de schadegevallen verzekerd door het Contract. Uitsluitend voor 
deze doelen mogen zij, indien noodzakelijk, overhandigd worden aan de herverzekeraars of deskundigen. Iedere persoon die 
zijn identiteit rechtvaardigt, heeft het recht mededeling te bekomen van de gegevens die in het dossier over hem aanwezig 
zijn. Deze persoon heeft overigens het recht om in geval van onjuistheid kosteloos de rechtzetting of de verwijdering van deze 
gegevens te bekomen. We bewaren uw gegevens slechts voor zolang dat nodig is.

Voor de uitoefening van deze rechten richt de betrokken persoon een gedateerd en handgetekend verzoek vergezeld van een 
kopie van zijn identiteitskaart, aan de verantwoordelijke voor de verwerking: Private Insurer NV, Dienst Privacy, 
Tedescolaan, 7, 1160 Brussel of via privacy@privateinsurer.com

De Verzekeringsnemer staat uitdrukkelijk toe dat deze gegevens desnoods in ontvangst genomen worden door zijn financiële 
raadgever die hen vervolgens zal overmaken aan Private Insurer NV. Voor meer informatie over de bescherming van uw 
persoonlijke gegevens kan u tevens terecht op de website www.privateinsurer.com

14. Verklaringen van de Verzekeringsnemer(s)

Door dit vak aan te kruisen verklaar ik dat: - 

ik de Essentiële Informatiedocumenten van de polis en alle ermee verbonden beleggingen (PRIIPs KIDs et UCITs 

KIDs) en de Algemene Voorwaarden ontvangen, gelezen, begrepen en aanvaard heb, documenten die samen met de 

Polis, alle gebeurlijke addenda daaraan en de Bijlage bij de Algemene Voorwaarden, de verzekeringsovereenkomst 

uitmaken en in het bijzonder de voorwaarden aanduiden om deze aanvraag te herroepen en beëindigen; - 

ik begrijp en aanvaard dat de verzekeraar geen rendement waarborgt en niet aansprakelijk gesteld kan worden voor 

beleggingsverliezen. De verzekeraar benadrukt dat de rendementsverwachting van de polis moet overeenstemmen 

met het maximale risico dat ik wil nemen. Ik begrijp en aanvaard eveneens dat de verzekeraar niet tussenkomt in 

het beleggingsbeleid of in de keuze van de activa. De verzekeraar verwijst hiervoor naar de beheerder en/of mijn 

raadgever;  
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- de huidige verzekeringsaanvraag niet de vervanging of overname van een ander levensverzekeringscontract door 

een contract Private Insurer beoogt. Indien de aangevraagde verzekering toch een ander contract zou vervangen, 

verbind ik mij er toe om een kopie van dit contract aan Private Insurer te overhandigen; 

- de Premies niet voortkomen en niet zullen voortkomen, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks, uit een misdrijf of 

een door de wet verboden activiteit en dat het Contract niet zal worden gebruikt voor doeleinden van witwassen van 

kapitalen; 

- ik de tarieven van de Vermogensbeheerder en de Depothouder ontvangen, gelezen, begrepen en aanvaard heb; 

- ik aanvaard dat alle informatie die verstrekt wordt, zowel binnen als buiten de Europese Unie kan uitgewisseld 

worden om dit Contract te beheren; 

- ik begrijp en aanvaard dat resultaten uit het verleden geen garantie bieden voor de toekomst; 

- ik begrijp en aanvaard dat het risico van schommeling in de waarde van de Eenheden voor eigen rekening is; 

- ik mij ertoe verbind om de hierboven vermelde Premie te storten op de volgende rekening van Private 

Insurer: 

In België: IBAN: BE94 7340 1672 3314 (enkel cash) en 479-7658603-94 (enkel effecten) - SWIFT: KREDBEBB; of 

In Luxemburg: IBAN: LU81 0081 6141 2600 1003, BIC: BLUXLULL (cash en effecten), 

met vermelding van de naam en voornaam van de Verzekeringsnemer(s). 

- Bij overdracht van een effectenportefeuille naar KBC Securities, gelieve voorafgaandelijk Private Insurer te 
contacteren op volgend é-mailadres: service@privateinsurer.com. 

 

 
Opgemaakt te       , op      

Indien er meer dan één Verzekeringsnemer is, moeten alle Verzekeringsnemers deze aanvraag ondertekenen. 

 
Elke handtekening wordt voorafgegaan door de handgeschreven melding “gelezen en goedgekeurd”. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Handtekening(en) van de Verzekeringsnemer(s) 
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U mag deze vragenlijst in een gesloten 
briefomslag plaatsen waarop u schrijft: 
“Bestemd voor de dienst medische 
acceptatie”. 

U stuurt ons deze  briefomslag  samen 
met het verzekeringsvoorstel. 

 
De medische selectiecriteria die Private Insurer vraagt, hangen af van de leeftijd van de verzekerde zowel bij het afsluiten  
van de verzekeringspolis als bij enige latere aanpassing van de overlijdensdekking volgens het hierna gemaakte onderscheid: 

1. Polissen die enkel de verplichte overlijdensdekking bevatten: 

- Tot en met een instapleeftijd van 61 jaar: géén medische formaliteiten. 

- Instapleeftijd begrepen tussen 62 tot en met 74 jaar: invullen en ondertekenen door de verzekerde van de beknopte 
“medische vragenlijst” van 1 pagina. 

- Instapleeftijd van 75 jaar of meer: gelieve contact te willen opnemen met de Maatschappij. 

2. Polissen die tevens een optionele aanvullende overlijdensdekking bevatten: 

- In alle gevallen waar de overlijdensdekking de 100.000 EUR niet te boven gaat enerzijds en anderzijds tot en met een 
instapleeftijd van 50 jaar wanneer de overlijdensdekking de 250.000 EUR niet te boven gaat: invullen en ondertekenen 
door de verzekerde van een beknopte “medische vragenlijst”. 

- Gelieve in alle andere gevallen contact te willen opnemen met de Maatschappij om te vernemen welke medische 
selectiecriteria Private Insurer vraagt. 

Medische vragenlijst1 
 

Naam en Voornamen 
 

Geslacht M   /  V Geboortedatum 
 

Lengte cm Gewicht kg 

 

1. Bent U in uw beroep of in uw privéleven aan bijzondere gevaren blootgesteld (bv. omgang met 

gevaarlijke stoffen, langdurig verblijf in minder ontwikkelde landen, gevaarlijke sporten, privé 

vliegtuig, deelname aan competities, …)? 

 
 Ja   Neen 

2. Lijdt U aan een gezondheidskwaal, lichamelijk of geestelijk gebrek, chronische ziekte of gevolgen 
van een ongeval ? 

 Ja  / Neen 

3. Werd U in de laatste 5 jaar medisch onderzocht of behandeld (buiten routine- en 
preventieonderzoek zonder pathologische reden)? 

 Ja  / Neen 

4. Bent U in de laatste 5 jaar meer dan 14 dagen arbeidsongeschikt geweest?  Ja  / Neen 

5. HIV- positief:  Ja  / Neen 

Indien met ja op een vraag geantwoord, geef onderstaand een gedetailleerde beschrijving (bv. aard, begin, duur van de 
ziekte, behandeling, …): 

 

 

 

 

Met het oog op een vlot beheer van het Contract geef ik hiermede mijn bijzondere instemming met de verwerking van de 
medische gegevens die mij aanbelangen (artikel 7 van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer) in de mate dat dit noodzakelijk mocht blijken voor de aanvaarding, het beheer en de uitvoering van de 
verzekeringscontracten. De verwerking van de medische gegevens van de verzekerde zal gebeuren door de dienst medische 
acceptatie van SCOR Global Life SE. 

 
Datum : Handtekening: 

 
 
 

1
 Formulier voor een Verzekerde waarvan de instapleeftijd begrepen is tussen 62 tot en met 74 jaar en waarvoor geen aanvullende 

overlijdensdekking wordt aangevraagd. Gelieve bij de Maatschappij de toepasselijke medische vragenlijst te willen aanvragen in andere 
gevallen.  

Private Insurer SA-NV 

Av-Tedesco-laan 7 • B-1160 Brussels • Tel +32 (0) 2 676 18 60 • RPR Brussels 0866 104 486 • service@privateinsurer.com • www.privateinsurer.com 

Medische Vragenlijst 

B
E

 6
0

1
6

0
7

  



Insurance company authorized to write “life, marriage and birth assurances linked to investment funds” (class 23) • BSG 6 February 2006 

Onderneming toegelaten voor de volgende verzekeringsverrichtingen “levens-,bruidsschats-en geboorteverzekeringen ivm beleggingsfondsen” (tak 23) ● BS 6 februari 2006 

Enterprise agréée pour pratiquer les opérations d’assurance suivantes “assurances sur la vie, de nuptialité et de natalité liées à des fonds d’investissement” (branche 23) ● MB 6 février 2006 ● NBB-BNB 2365  15 

 

 

  
 

Essentiële-informatiedocument 
Doel 
In dit document wordt u essentiële informatie gegeven over dit beleggingsproduct. Het 
is geen marketing materiaal. Deze informatie is wettelijk voorgeschreven om u te 
helpen de aard, de risico’s, de kosten, de mogelijke winsten en verliezen van dit 
product te begrijpen en het met andere producten te vergelijken. 
Product 
Een tak 23 beleggingsverzekering van Private Insurer nv, Tedescolaan 7, B-1160 
Brussel, www.privateinsurer.com, hierna de “verzekeraar”. Bel +32 (0)2 676 18 60 voor 
meer informatie. Dit essentiële-informatiedocument is van toepassing op 1 januari 
2018, onder het toezicht van de FSMA, Autoriteit voor Financiële Diensten en 
Markten, Congresstraat 12-14, B-1000 Brussel. 
Waarschuwing: U staat op het punt een product te kopen dat niet eenvoudig en 
misschien moeilijk te begrijpen is. 
 
Wat is dit voor een product? 
 

Soort Levenslange individuele multi-support verzekering met eenmalige 
premie(s) naar Belgisch recht waarvan het rendement afhankelijk 
is van de ermee verbonden beleggingen (tak 23) 

Private Fund 
Selector Selective 
Min. inlage 50.000 

€ 

U kunt kiezen uit een lijst Instellingen voor Collectieve 
Beleggingen in Effecten, hierna “ICBE’s”. De essentiële-
informatiedocumenten van al deze ICBE’s zijn via een beveiligde 
toegang gratis beschikbaar op de internetsite van Private Insurer 
onder “Private Fund Selector Selective”. 

Private Fund 
Selector 

Min. inlage 
100.000 € 

U kan een selectie maken uit een uitgebreid aanbod van ICBE’s 
en trackers. De essentiële-informatiedocumenten van al deze 
ICBE’s en trackers zijn via een beveiligde toegang gratis 
beschikbaar op de internetsite van Private Insurer onder “Private 
Fund Selector”. 

Dédié 
Min. inlage 
200.000 € 

Conform de toepasselijke regelgeving kan het fonds eigen aan 
ieder Contract een uitgebreide keuze van activa opnemen zoals 
beursgenoteerde aandelen, obligaties en beleggingsfondsen, 
waaronder ICBE’s en trackers. De essentiële-
informatiedocumenten van alle voormelde ICBE’s en trackers zijn 
gratis beschikbaar via een beveiligde toegang op de internetsite 
van Private Insurer onder “Private Fund Selector”. 

Doelstellingen 
 
 
 
 

Retailbelegger tot 
wie het priip zich 

richt 
 
 
 

Middel- tot lange termijn belegging waarvan de evolutie 
afhankelijk is van de onderliggende beleggingen. Omdat de 
financiële risico’s door de Verzekerings- nemer(s) gedragen 
worden, kan u kiezen uit een (naargelang de inlage toeneemt 
steeds ruimere) waaier van beleggingsfondsen waarvan u 
conform uw beleggersprofiel het rendement en risico bepaalt. 
Het type belegger waartoe deze verzekeringsgebaseerde 
beleggingsproducten zich richten, hangt af van zowel de minimale 
inlage [50.000 € voor de Private Fund Selector Selective, 100.000 
€ voor Private Fund Selector en 200.000 € voor dédiés] als van de 
belegging(en) waarmee het Contract verbonden wordt. Uw 
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Verzekeringsuitker
ingen kosten 

tussenpersoon kan u nader informeren over al deze 
beleggingen. 
Bij overlijden van de (langstlevende) Verzekerde wordt aan de 
Begunstigde (n) van het Contract een kapitaal uitgekeerd. Het 
bedrag van deze prestatie staat vermeld in “Wat zijn de risico's 
en wat kan ik ervoor terugkrijgen?” 
U mag het Contract opzeggen binnen de 30 kalenderdagen na de 
Datum van Inwerkingtreding. Na voormelde opzeggingsperiode 
kan u mits naleving van de toepasselijke regelgeving op ieder 
ogenblik een deel (min. 5.000 €) of het geheel van de reserve van 
uw Contract opnemen. 
De verzekeraar mag het Contract niet eenzijdig beëindigen. 

Wat zijn de risico’s en wat kan ik ervoor terugkrijgen? 
Risico-indicator 

 
De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten 
opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers op het 
product verliezen wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is. Al kunt u uw 
hele investering verliezen zijn er geen verdere financiële verplichtingen bovenop het belegd vermogen. 
Om risico’s te milderen kan u dus best de onderliggende beleggingen voldoende spreiden. 
Naargelang de belegging(en) waarmee het Contract verbonden wordt, varieert de samenvattende 
risico-indicator tussen 1 (laag risico) en 7 (hoog risico). Via een beveiligde toegang op de internetsite 
is nadere informatie beschikbaar over de risico’s van de onderliggende beleggingen. 
De verzekeraar waarborgt noch rendement noch kapitaal en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor 
beleggingsverliezen. 

Na ontvangst van alle rechtvaardigende stukken nodig voor een uitkering krijgt u 
(respectievelijk de Begunstigde(n) bij het overlijden van de (langstlevende) Verzekerde) 
de Afkoopwaarde van het Contract. De effectief gestorte bedragen kunnen verschillen 
van eerder meegedeelde Afkoopwaarden als gevolg van schommelingen in waarde 
met deze op datum waarop de onderliggende activa daadwerkelijk gerealiseerd 
worden. 
Bij het overlijden van de (langstlevende) Verzekerde stort de verzekeraar eveneens het gebeurlijke 
positieve verschil tussen de Netto Premies en de hierboven omschreven Afkoopwaarde. Deze waarborg 
is echter beperkt tot 25.000 € of een ander overeengekomen bedrag. Anders uitgedrukt, het gebeurlijke 
« verlies » is gewaarborgd tot hetzij maximum 25.000 € hetzij een ander overeengekomen bedrag. 

Wat gebeurt er als Private Insurer niet kan uitbetalen? 
 
Omdat elk Contract binnen de activa van de verzekeraar afzonderlijk wordt beheerd, is het een 
bijzonder vermogen dat bij faling van de verzekeraar prioritair voorbehouden is tot nakoming van de 
verbintenissen jegens de betrokken Verzekeringsnemer(s), respectievelijk de Begunstigde(n). Deze 
zijn tevens bevoorrechte schuldeisers op de overige activa van de verzekeraar. Kortom, alle 
beleggingen verbonden met hun Contract zijn voor de betrokken Verzekeringsnemers/Begunstigden. 

Wat zijn de kosten? 
Kosten in de loop van de tijd 
De verlaging van de opbrengst laat zien welk effect de kosten hebben op uw 
mogelijk beleggings-rendement. De totale kosten omvatten eenmalige, lopende en 
bijkomende kosten. De hier weergegeven bedragen zijn de cumulatieve kosten 
voor drie verschillende periodes van bezit. Zij omvatten de gebeurlijke 
uitstapkosten. De bedragen veronderstellen dat u 10.000 € inlegt. De getallen zijn 
schattingen en kunnen wijzigen. De persoon, die u dit product verkoopt of die u 
hierover adviseert, brengt u mogelijk andere kosten in rekening. In dat geval geeft 
die persoon u informatie over die kosten en laat hij of zij u zien welk effect alle 
kosten in de loop van de tijd op uw belegging(en) zullen hebben. 
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Belegging van 10.000 € Uittreding na 1 jaar Uittreding na 4 jaar Uittreding na 8 
jaar 

Totale kosten in € van 285,82 € tot 
924,28 € 

van 427,50 € tot 
2.569,92 € 

van 612,35 € tot 
5.313,36 € 

Effect op rendement per 
jaar (verlaging van de 
opbrengst) 

van 2,85% tot 
10,37% 

van 1,05% tot 
8,1% 

van 0,76% tot 
4,54% 

Deze bedragen houden geen rekening met uw belastingen. Premies betaald door 
inwoners van België zijn onderworpen aan 2% taks (rechtspersonen 4,4%). Premies 
verlenen geen recht op enige aftrek of belastingvermindering. De belegging is vrij van 
beurstaks, effectentaks en taks op meerwaarden van fondsen > 10% vastrentende 
waarden. Inwoners van België zijn geen roerende voorheffing verschuldigd bij de 
betaling van de verzekeringsprestatie na overlijden of bij afkoop. 0,0925% taks wordt 
jaarlijks geheven op de totale waarde der tegoeden voorzien in het Contract. Zij is 
echter niet verschuldigd op deelnemingen in beleggingsfondsen waarvan de 
commercialisering in België toegelaten is. 
Samenstelling van kosten 
Onderstaande tabel geeft het effect weer dat de verschillende soorten kosten hebben op uw 
mogelijk rendement aan het einde van de aanbevolen periode van bezit, alsook de betekenis van de 
verschillende categorieën van kosten. 

 
 
 
Eenmali
ge 
kosten 

Instapkosten van 0,12% tot 2,12% Het effect van de kosten 
wanneer u uw inleg doet. Dit 
omvat zowel de kosten voor de 
distributie van uw product als 
0,12% voor het toezicht door 
de FSMA en de NBB. 

Uitstapkosten 0% Het effect van de uitstapkosten 
wanneer uw belegging vervalt. 

 
 
Lopende 
kosten 

Transactiekost
en 

0,15% (min. 30 €)* + 
0,5% Afkoopwaarde 

(max. 500 €) vanaf 2e 
arbitrage/jaar** 

Het effect van de kosten als wij 
onderliggende beleggingen 
aan- of verkopen. 

Andere 
lopende kosten 
per jaar 

van 0,45% tot 2% + 
premie 

overlijdensdekking 
indien Afkoopwaarde < 

Netto Premies 

Het effect van de kosten die wij 
elk jaar aanrekenen voor het 
administratief beheer van uw 
beleggingen. 

* Indien bij PFS/dédié een andere instelling dan KBC Securities wordt gekozen zijn hun tarieven bijkomende lopende kosten. 
** Max. 250 € voor PFS (Selective) en max. 500 € voor dédié, ongeacht het aantal gevraagde aan- en/of verkopen. 

 
Hoe lang moet ik het houden en kan ik er eerder geld uit halen? 
 
Middellange of lange termijn tot aan het overlijden van de (langstlevende) 
Verzekerde. De aanbevolen beleggingsduur hangt af van uw persoonlijke toestand, de 
toepasselijke fiscale regelgeving (na wijziging van uw fiscale woonplaats) en de 
kenmerken van de onderliggende beleggingen. Mits naleving van de toepasselijke 
regelgeving kunt u op ieder ogenblik zonder kosten van de verzekeraar een deel (min. 
5.000 €) of het geheel van de reserve van uw Contract opnemen. 
 
Hoe kan ik een klacht indienen? 
 
Voor al uw vragen kunt u terecht bij uw tussenpersoon. Klachten kan u overmaken aan Private 
Insurer nv, Tedescolaan 7, B-1160 Brussel of op complaints@privateinsurer.com. lndien wat Private 
Insurer voorstelt u geen voldoening schenkt, kan u het geschil voorleggen aan de Ombudsman van 
de verzekeringen, de Meeûssquare 35 te B-1000 Brussel, info@ombudsman.as. 
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Andere nuttige informatie 
 
U krijgt gratis de essentiële-informatiedocumenten van de door u gekozen 
onderliggende beleggingen. Gelieve al deze essentiële-informatiedocumenten te willen 
lezen samen met de Verzekeringsaanvraag, de Algemene Voorwaarden en met de 
Bijlage bij de Algemene Voorwaarden, documenten die met de Polis de 
verzekeringsovereenkomst uitmaken. 
Bijgewerkte inventariswaarden zijn beschikbaar via een beveiligde toegang tot de 
internetsite van de verzekeraar. U wordt jaarlijks geïnformeerd over uw belegging. Deze 
informatie bevat minimaal de inventariswaarde per Eenheid, het aantal Eenheden en 
de bewegingen ervan tijdens het voorbije jaar. 
De verzekeraar komt niet tussen in het beleggingsbeleid noch in de keuze van de 
activa. Hij verwijst hiervoor naar de promotor(-en) en de raadgever(s) van de 
Verzekeringsnemers. De verzekeraar geeft aan dat er bij de commercialisatie 
commissie overeenkomsten mogelijk zijn. De verzekeraar hecht veel belang aan de 
informatie verstrekt aan de Verzekeringsnemers. Rendementen uit het verleden bieden 
geen garantie voor toekomst. De ervaring en kennis van Verzekeringsnemers mogen 
hen er echter niet van weerhouden om alle nodige inspanningen te doen bij het beheer 
van hun vermogen. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Handtekening(en) van de Verzekeringsnemer(s) 
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Hoofdstuk 1 Het Contract 
 

Artikel 1.1 Definities 

Voor doeleinden van dit Contract worden de termen, uitdrukkingen en afkortingen hieronder geïnterpreteerd in 
overeenstemming met hierna volgende definities: 

De term Acceptatiebrief betekent het document dat de Verzekeringsnemer op de hoogte brengt dat de Maatschappij 
zijn/haar Verzekeringsaanvraag heeft aanvaard. 

De term Afkoopwaarde betekent het aantal Eenheden van het Intern Fonds toegewezen aan de Verzekeringsnemer, 
vermenigvuldigd met de waarde van deze Eenheden op de waarderingsdag, zoals bepaald in de artikelen 3.7 en 5.1 hieronder. 

De term Algemene Voorwaarden betekent dit document dat de regels bevat die het Contract over het algemeen beheersen. 

De term Begunstigde betekent de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die gerechtigd is de verzekerde bedragen te 
ontvangen indien de verzekerde gebeurtenis zich voordoet, en zoals bepaald in de Polis. Rechtspersonen mogen hier geen 
entiteiten zijn met een rechtspersoonlijkheid die van haar leden verschilt. 

De term Beleggingsdatum betekent de datum waarop de belegging in het Intern Fonds plaatsvindt. Deze datum kan variëren 
in functie van het gekozen Intern Fonds. 

De term Beleggingsstrategie betekent het beleggingsscenario en het risicoprofiel van de activa waarin het Intern Fonds 
belegd is. De details van deze beleggingsstrategie worden uiteengezet in de Bijlage bij de Algemene Voorwaarden van het 
Contract. 

De term Bijlage bij de Algemene Voorwaarden betekent het document dat de regels bevat die  de 
beleggingseigenschappen en doelstellingen van de Interne Fondsen beheersen, met vermelding van tenminste de 
Beleggingsstrategie, de gebeurlijke vermogensbeheerder bedoeld in artikel 2.7 hieronder, de risicograad, de referentiemunt, de 
mogelijke Beleggingsdata evenals de kosten en uitgaven die eigen zijn aan dergelijke Interne Fondsen. 

De term Contract betekent de verzekeringsovereenkomst tussen de Verzekeringsnemer en de Maatschappij en omvat de 
Verzekeringsaanvraag, de Algemene Voorwaarden, de Bijlage bij de Algemene Voorwaarden, de Polis en alle gebeurlijke 
wijzigingen aan voormelde documenten in overeenstemming met de artikelen 1.13 en 7.3 hieronder. 

De term Datum van Inwerkingtreding betekent de datum waarop het Contract in werking treedt, zoals bepaald in artikel 
1.7 hieronder. 

De term Eenheid betekent elk deel waarin het Intern Fonds is onderverdeeld en waarvan de waardebepaling de rechten van  
de Verzekeringsnemer in het Intern Fonds vastlegt. 

De term Intern Fonds betekent de beheerde activa waarin de Premies, betaald door alle Verzekeringsnemers die inschrijven 
op dezelfde producten, worden belegd. Het Intern Fonds behoort toe aan de Maatschappij die ze belegt in overeenstemming 
met de Beleggingsstrategie bepaald in de Bijlage bij de Algemene Voorwaarden. Behoudens strengere bepalingen in de Bijlage 
bij de Algemene Voorwaarden bevat het Intern Fonds uitsluitend die categorieën activa waarin artikel 23 van de Richtlijn  
Leven voorziet. 

De term Maatschappij betekent de verzekeringsmaatschappij Private Insurer met wie het verzekeringscontract wordt 
afgesloten. Private Insurer is een naamloze vennootschap op aandelen met maatschappelijke zetel te Tedescolaan 7, 1160 
Brussel in België, register rechtspersonen, ook “RRP” genoemd, Brussel nummer 0866 104 486 en is door de Nationale Bank 
van België (in het Frans la Banque Nationale de Belgique, ook de “NBB-BNB” genoemd) gemachtigd voor individuele 
levensverzekeringen van tak 23 onder nummer 2365. 

De term Medische Vragenlijst betekent het document waarin medische gegevens van de Verzekerde verstrekt worden. Dit 
document is alleen vereist indien en voor zover: 

- de Verzekeringsnemer ervoor kiest om in te schrijven op een aanvullende overlijdensdekking, zoals bepaald in artikel 4.2; 
en/of 

- de Verzekerde minstens 62 jaar is bij het afsluiten van het Contract. 

In zulke gevallen vormt het een onlosmakelijk deel van de Verzekeringsaanvraag. 

De term Munteenheid van het Contract betekent de munteenheid waarin de Polis wordt uitgedrukt. 

De term Netto Premie betekent de Premie die de Verzekeringsnemer aan de Maatschappij heeft betaald onder aftrek van 
kosten en vergoedingen hierna vermeld in artikel 2.3. 

De term Opzegtermijn betekent de periode van 30 kalenderdagen vanaf de Datum van Inwerkingtreding. 

De term Polis betekent het document dat de bepalingen van het Contract uiteenzet die specifiek voor de Verzekeringsnemer 
gelden. 
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De term Premie betekent de bedragen die de Verzekeringsnemer aan de Maatschappij betaalt voor de diensten verleend ter 
uitvoering van dit Contract. 

De term Richtlijn Leven betekent Richtlijn 2002/83/EG van het Europees Parlement en van de Raad van 5 november 2002 
betreffende levensverzekering, Publicatieblad L 345 van 19 december 2002. 

De term Verzekerde betekent de natuurlijke perso(o)n(-en) op wiens leven het Contract wordt afgesloten. De Verzekerde en 
de Verzekeringsnemer kunnen verschillende personen zijn. 

De term Verzekeringsnemer betekent de natuurlijke persoon of rechtspersoon die het Contract met de Maatschappij afsluit. 
Rechtspersonen mogen hier geen entiteiten zijn met een rechtspersoonlijkheid die van haar leden verschilt. 

De term Verzekeringsaanvraag betekent het document waarmee de Verzekeringsnemer de Maatschappij verzoekt het 
Contract te aanvaarden. 

 
Artikel 1.2 Het Contract 

Dit Contract wordt afgesloten tussen de Maatschappij en de Verzekeringsnemer. Alle verklaringen van de Verzekeringsnemer, 
alle antwoorden of informatieve documenten die hij bezorgt aan de Maatschappij en/of aan haar vertegenwoordigers, moeten 
juist, waarheidsgetrouw en volledig zijn. 

 
Artikel 1.3 Doel en garanties van het Contract 

Dit Contract is een individueel ‘tak 23’ levensverzekeringscontract zoals genoemd in artikel 25.1 van de Richtlijn Leven. Het 
Contract beoogt de betaling van de Premie bij de ondertekening van de Verzekeringsaanvraag. Bijkomende of latere stortingen 
zijn toegestaan (de voorwaarden voor bijkomende of latere stortingen worden uiteengezet in artikel 2.2 hieronder).  Het 
Contract bevat een waarborg overlijden volgens de bepalingen van artikel 4.2 hieronder. In ruil voor de betaling van de Premie 
door de Verzekeringsnemer verplicht de Maatschappij zich ertoe een kapitaal uit te betalen aan de Begunstigden die de 
Verzekeringsnemer aanduidt indien de Verzekerde tijdens de duur van het Contract overlijdt. Het kapitaal dat aan de 
Begunstigden moet worden uitbetaald, hangt rechtstreeks af van de waarde van de Eenheden die aan de Verzekeringsnemer 
toegewezen zijn. De waarde van deze Eenheden wordt beïnvloed door schommelingen in waarde van de onderliggende activa 
binnen het Intern Fonds. De Verzekeringsnemer draagt het volledige risico van waardeschommelingen van de 
Eenheden. De Maatschappij behoudt zich het recht voor om Interne Fondsen en/of andere opties toe te voegen of te 
verwijderen. 

 
Artikel 1.4 Mededelingen en klachten 

Alle en gelijk welke mededelingen, verzoeken of klachten met betrekking tot het Contract moeten schriftelijk worden verstuurd 
naar de maatschappelijke zetel van Private Insurer, Tedescolaan 7, 1160 Brussel in België. Ondanks het voorgaande mogen 
Verzekeringsnemers, Verzekerden en Begunstigden klachten sturen zowel naar de FSMA, waarvan de kantoren zijn gelegen  
aan de Congresstraat 12-14, te 1000 Brussel in België als naar de Ombudsman van de Verzekeringen, waarvan de kantoren zijn 
gelegen aan het Meeûsplantsoen 35, te 1000 Brussel in België. 

 
Artikel 1.5 Duur 

Het Contract geldt voor het hele leven van de Verzekerde. Het Contract komt tot een einde indien de Verzekerde overlijdt of 
indien het Contract volledig wordt afgekocht. 

 
Artikel 1.6 Munteenheid 

Het Contract en de Polis worden uitgedrukt in euro. Deze keuze van munteenheid sluit echter de mogelijkheid niet uit om 
beleggingen te doen in andere munteenheden binnen het Intern Fonds, mits ze beantwoorden aan de Beleggingsstrategie van 
het fonds zelf. Interne Fondsen worden uitgedrukt in de munteenheid die wordt vermeld in de Bijlage bij de Algemene 
Voorwaarden. 

 
Artikel 1.7 Afsluiten van het Contract en inwerkingtreding van de Polis 

De Maatschappij behoudt zich het recht voor de door de Verzekeringsnemer ondertekende Verzekeringsaanvraag te  
aanvaarden of te weigeren door hem gewoon op de hoogte te brengen van haar beslissing, zonder dat ze verplicht is de redenen 
voor deze beslissing te vermelden. Wanneer de Maatschappij de Verzekeringsaanvraag aanvaardt, brengt ze de 
Verzekeringsnemer schriftelijk op de hoogte van deze beslissing door middel van een Acceptatiebrief. Het Contract treedt in 
voege op de dag waarop de Maatschappij de eerste betaling van de Premie ontvangt, d.w.z. de Datum van Inwerkingtreding. De 
Maatschappij verstuurt de Polis naar de Verzekeringsnemer met daarin minstens de volgende informatie: 

- de naam en woonplaats van de Verzekeringsnemer; 

- de Datum van Inwerkingtreding; 

- de definitie van elke waarborg en elke optie; 

- de wijze en duur van betaling van de Premies; 
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- het bedrag van de bruto betaalde Premie en van de Premie na aftrek van vergoedingen en kosten voor elke waarborg, 

zowel voor de hoofd- als voor de gebeurlijke aanvullende waarborgen; 

- de kosten die op het Contract worden aangerekend; 

- de Begunstigden bij overlijden van de Verzekerde tijdens de duur van het Contract; 

- het aantal Eenheden en hun relevante tegenwaarde in het begin van de referentieperiode; 

- de definitie van de Eenheden waarmee de uitkeringen verbonden zijn; 

- de aard van de onderliggende activa; 

- een indicatie van de Afkoopwaarde van het Contract. 
 

Artikel 1.8 Herroeping van de Verzekeringsaanvraag voor het begin van de Opzegtermijn 

De Verzekeringsnemer heeft het recht zijn/haar Verzekeringsaanvraag te herroepen totdat de Opzegtermijn aanvangt. De 
Verzekeringsnemer moet de herroeping van de Verzekeringsaanvraag per aangetekende brief versturen naar de Maatschappij. 

 
Artikel 1.9 Opzegging van het Contract 

De Verzekeringsnemer heeft volgens artikel 35.1 van de Richtlijn Leven het recht het Contract op te zeggen binnen 30 
kalenderdagen na de Datum van Inwerkingtreding, d.w.z. de Opzegtermijn. Een dergelijk voornemen om het Contract op te 
zeggen moet binnen de hierboven vermelde periode aan de Maatschappij worden gemeld met een aangetekende brief gericht 
aan de Maatschappij. De brief mag worden geformuleerd volgens het model hieronder: "Hierbij wil ik u meedelen dat ik 
contractnummer ….. opzeg en verzoek ik u vriendelijk me de waarde van de betrokken Eenheden, vermenigvuldigd met het 
aantal Eenheden van het Intern Fonds die aan mijn contract zijn toegewezen, binnen maximaal 30 dagen na ontvangst van 
deze brief terug te betalen." De opzegging treedt in voege van zodra de Maatschappij deze brief ontvangt. De opzegging stelt  
een einde aan het Contract, behoudens Hoofdstuk 7 hieronder. Elk bedrag dat na deze periode van 30 dagen nog aan de 
Verzekeringsnemer in overeenstemming met dit Artikel verschuldigd zou zijn geeft recht op intrest aan de wettelijk 
toepasselijke intrestvoet in de mate dat de vertraging aan de Maatschappij te wijten is. 

 
Artikel 1.10 Voorafgaande contractuele meldingsplicht 

De Maatschappij verleent de waarborg overlijden zoals bepaald in artikel 4.2 van  de Algemene Voorwaarden, op  voorwaarde 
dat de Verzekeringsnemer en de Verzekerde alle vragen in de Medische Vragenlijst, althans indien van toepassing, 
waarheidsgetrouw en volledig hebben beantwoord. De niet-naleving hiervan vormt een inbreuk op de verplichtingen die de 
Verzekeringsnemer met dit Contract aangaat. Dit geldt vooral voor vragen over huidige of vroegere ziektes,  schadelijke 
gevolgen voor de gezondheid en gezondheidsproblemen of andere risico's waar de Maatschappij naar vraagt. Zowel de 
Verzekeringsnemer als de Verzekerde zijn verantwoordelijk voor het verstrekken van eerlijke en volledige antwoorden op alle 
vragen van de Medische Vragenlijst. Als de Verzekeringsnemer of de Verzekerde de Maatschappij niet op de hoogte brengt of 
geen volledige of juiste informatie verstrekt over omstandigheden die relevant zijn voor de toekenning van de waarborg 
overlijden, zoals bepaald in artikel 4.2 hieronder, kan de Maatschappij dergelijke waarborg overlijden beëindigen binnen een 
maand nadat de Maatschappij deze inbreuk ontdekt. Indien de Maatschappij dergelijke waarborg als gevolg van de bepalingen 
van dit Artikel beëindigt, dan betaalt de Maatschappij een vergoeding voor dat deel van de Premie die met zulke waarborg 
overlijden overeenstemt, na aftrek van de kosten wegens deze onjuiste verklaring. Wanneer een verkeerde leeftijd wordt 
opgegeven en meer algemeen als de betaalde risicokosten lager zijn dan wat zou moeten, kan de waarde van de uitkering bij 
overlijden door de Maatschappij worden verminderd in verhouding tot de ontvangen Premie. Als de risicokosten groter zijn  
dan wat zou moeten, dan kan de Maatschappij het verschil terugbetalen, zonder intrest. 

 
Artikel 1.11 Voorschotten 

Dit Contract voorziet niet in leningen of voorschotten door de Maatschappij. 
 
Artikel 1.12 Leeftijdsgrenzen 

Verzekerde(n) jonger dan 5 jaar worden niet aanvaard door de Maatschappij. 
 
Artikel 1.13 Wijzigingen aan het Contract door de Verzekeringsnemer 

De Verzekeringsnemer moet eventuele wijzigingen zoals aanvullende stortingen van Premies, volledige of gedeeltelijke afkoop, 
interne overdrachten en wijzigingen van de Begunstigden van het Contract aanvragen – deze voorstellen worden tevens 
ondertekend. Indien de Begunstigden hun aanstelling hebben aanvaard, moeten wijzigingen zoals volledige of gedeeltelijke 
afkoop, interne overdrachten en wijzigingen van de Begunstigden eveneens door de Begunstigden worden ondertekend. 
Behoudens de artikelen 3.11, 4.4, 5.2 en 5.3 hieronder behoudt de Maatschappij zich het recht voor dergelijke wijzigingen te 
aanvaarden of te weigeren. De Maatschappij moet haar reden voor een weigering opgeven. Indien de Maatschappij de wijziging 
aanvaardt, bevestigt ze dit aan de Verzekeringsnemer in een gedateerde en in volgorde (inclusief de wijzigingen genoemd in 
artikel 7.3) genummerde aanvulling bij de Polis. 
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Artikel 1.14 Periodieke voorlichting 

De Maatschappij zal in overeenstemming met artikel 36 van de Richtlijn Leven de Verzekeringsnemer minstens jaarlijks op de 
hoogte brengen vanaf 31 december en vroeger ingeval van een wijziging in de polisvoorwaarden of een wijziging van de 
wetgeving van toepassing op het Contract. In dit verslag verstrekt de Maatschappij minstens volgende informatie aan de 
Verzekeringsnemer: 

- de Afkoopwaarde van het Contract; 

- het aantal Eenheden en hun relevante tegenwaarde in het begin van de referentieperiode; 

- de uitsplitsing van de betaalde Premies, van de tijdens de referentieperiode belegde Premies en van het relevante aantal  
en toegewezen Eenheden en hun tegenwaarde; 

- het globale aantal toegewezen Eenheden en hun relevante tegenwaarde op het einde van de referentieperiode; 

- de definitie van elke dekking en elke optie indien er zich een wijziging voordoet; 

- de wijze en de duur van betaling van de Premies indien er zich een wijziging voordoet; 

- de wijze van berekening en de toewijzing van winstdelingen indien er zich een wijziging voordoet; 

- de definitie van de Eenheden waaraan de vergoedingen gekoppeld zijn indien er zich een wijziging voordoet; 

- de aard van de onderliggende activa indien er zich een wijziging voordoet. 

Bovendien kan de Verzekeringsnemer, voor zover dit relevant is voor hem, zich te allen tijde rechtstreeks tot de Maatschappij 
wenden om informatie te bekomen over: 

- de Afkoopwaarde van het Contract; 

- de manier waarop de risicopremies, betaald door de Verzekeringsnemers die opteerden voor de waarborg overlijden uit 
de tweede mogelijkheid, beschreven in artikel 4.2 hieronder, werden toegewezen aan de dekkingen van de betrokken 
Verzekeringsnemers; 

- de deelneming in de eventuele winst van de risicopremies betaald door de Verzekeringsnemers die opteerden voor de 
waarborg overlijden uit de tweede mogelijkheid, bepaald in artikel 4.2 hieronder. 

Deze informatie wordt aan de Verzekeringsnemer meegedeeld in (één van) de officiële taal (talen) van de Lidstaat van de 
overeenkomst, tenzij (i) de Verzekeringsnemer een andere taal vraagt en (ii) de wetgeving van de betrokken Lidstaat het 
gebruik van dergelijke andere taal toestaat. 

 
Hoofdstuk 2 Premies, kosten en uitgaven 
Artikel 2.1 Initiële Premie 

De initiële Premie wordt door de Verzekeringsnemer bepaald in zijn/haar Verzekeringsaanvraag. De initiële Premie wordt 
betaald ofwel door overschrijving op rekening ofwel door activa, vermeld in artikel 23 van  de Richtlijn Leven over te dragen,  
die overeenstemmen met de activa van het Intern Fonds dat de Verzekeringsnemer koos bij zijn Verzekeringsaanvraag. 
Betalingen hebben slechts uitwerking op de dag dat de Maatschappij ze ontvangt. Tenzij de Bijlage bij de Algemene 
Voorwaarden anders bepaalt, worden de minimumbedragen voor initiële Premies vastgelegd in artikel 3.2 van de Algemene 
Voorwaarden. 

 

Artikel 2.2 Aanvullende Premies 

De Verzekeringsnemer kan te allen tijde aanvullende Premiestortingen verrichten mits naleving van de minimumbedragen 
volgens de bepalingen van artikel 3.2 van de Algemene Voorwaarden. Door de storting van aanvullende Premies stijgt het  
aantal Eenheden die aan het Contract worden toegewezen. 

 
Artikel 2.3 Instapkosten 

Instapkosten worden aangerekend op het ogenblik waarop elke Premie wordt gestort (initiële of aanvullende Premie), zoals 
weergegeven in de Polis. 

 
Artikel 2.4 Risicopremies 

De overlijdensuitkeringen worden vastgelegd in artikel 4.2 van de Algemene Voorwaarden. De risicopremies voor dergelijke 
dekking worden elk kwartaal vooraf aangerekend op het risicokapitaal eind van het vorige kwartaal. De Maatschappij mag deze 
kosten niet wijzigen volgens artikel 7.3 hieronder. Voor Premies die tijdens het kwartaal worden gestort, worden de 
risicopremies pro rata temporis aangerekend. De Premie overlijdensdekking mogelijkheid een wordt berekend per schijf van 
100 euro risicokapitaal overeenkomstig volgende tabel die de toepasselijke jaarbedragen opgeeft: 

 
Leeftijd begrepen 

tussen en 

0 1 NvT 

1 2 NvT 

Leeftijd begrepen 

tussen en 

50 51 0,5560 

51 52 0,6071 
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Leeftijd begrepen 

tussen en 

 
2 3 NvT 

3 4 NvT 

4 5 NvT 

5 6 0,0867 

6 7 0,0871 

7 8 0,0876 

8 9 0,0884 

9 10 0,0890 

10 11 0,0899 

11 12 0,0907 

12 13 0,0917 

13 14 0,0926 

14 15 0,0938 

15 16 0,0952 

16 17 0,0966 

17 18 0,0981 

18 19 0,0999 

19 20 0,1018 

20 21 0,1040 

21 22 0,1063 

22 23 0,1090 

23 24 0,1119 

24 25 0,1152 

25 26 0,1187 

26 27 0,1227 

27 28 0,1270 

28 29 0,1320 

29 30 0,1373 

30 31 0,1432 

31 32 0,1498 

32 33 0,1571 

33 34 0,1653 

34 35 0,1742 

35 36 0,1842 

36 37 0,1952 

37 38 0,2074 

38 39 0,2210 

39 40 0,2358 

40 41 0,2524 

41 42 0,2708 

42 43 0,2912 

43 44 0,3136 

44 45 0,3386 

45 46 0,3663 

46 47 0,3969 

47 48 0,4308 

48 49 0,4685 

49 50 0,5100 

Leeftijd begrepen 

tussen en 

 
52 53 0,6635 

53 54 0,7261 

54 55 0,7952 

55 56 0,8720 

56 57 0,9568 

57 58 1,0506 

58 59 1,1545 

59 60 1,2695 

60 61 1,3966 

61 62 1,5373 

62 63 1,6927 

63 64 1,8648 

64 65 2,0549 

65 66 2,2650 

66 67 2,4973 

67 68 2,7537 

68 69 3,0369 

69 70 3,3496 

70 71 3,6948 

71 72 4,0755 

72 73 4,4953 

73 74 4,9581 

74 75 5,4682 

75 76 6,0297 

76 77 6,6481 

77 78 7,3279 

78 79 8,0757 

79 80 8,8971 

80 81 9,7992 

81 82 10,7887 

82 83 11,8731 

83 84 13,0608 

84 85 14,3604 

85 86 15,7799 

86 87 17,3298 

87 88 19,0177 

88 89 20,8549 

89 90 22,8504 

90 91 25,0122 

91 92 27,3481 

92 93 29,8681 

93 94 32,5726 

94 95 35,4759 

95 96 38,5579 

96 97 41,8414 

97 98 45,2941 

98 99 48,9014 

99 100 52,6990 

100 101 56,6731 

 

Artikel 2.5 Beheersvergoedingen 

De Maatschappij rekent een beheersvergoeding aan zoals vermeld in de Polis. Deze vergoeding dekt de algemene kosten in 
verband met het beheer van het Contract, behalve kosten en uitgaven die eigen zijn aan de Interne Fondsen, risicopremies en 
interne overdrachten, vermeld in dit Hoofdstuk. Deze beheerskosten worden elk kwartaal vooraf aangerekend op de waarde  

van de Eenheden op de laatste werkdag van het vorige kwartaal. De Maatschappij mag het percentage van deze 
beheersvergoedingen optrekken, maar dit kan niet met terugwerkende kracht gebeuren. De Maatschappij brengt de 

Verzekeringsnemer op de hoogte van wijzigingen in de beheersvergoedingen door hem een wijzigingsbericht te sturen volgens 
artikel 7.3 hieronder. Voor een initiële Premie die tijdens een kwartaal werd betaald wordt de beheersvergoeding pro rata 
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temporis aangerekend. Voor de storting van aanvullende Premies tijdens een kwartaal wordt er geen beheersvergoeding 
aangerekend voor het lopende kwartaal. 

 
Artikel 2.6 Vergoeding voor interne overdrachten 

Eén interne overdracht, zoals beschreven in artikel 3.11 van de Algemene Voorwaarden, per kalenderjaar gebeurt vrij van alle 
kosten. Voor elke bijkomende interne overdracht die in hetzelfde kalenderjaar wordt gevraagd, wordt 0,5% van de 
desbetreffende Afkoopwaarde aangerekend met een maximum van 500 euro per interne overdracht. 

 
Artikel 2.7 Kosten en uitgaven die eigen zijn aan de Interne Fondsen 

Het beheer van elk en alle Interne Fondsen brengt uiteenlopende kosten en uitgaven mee die eigen zijn aan deze Interne 
Fondsen, zoals de vergoeding van de vermogensbeheerder evenals de kosten voor de aankoop, het aanhouden en verkoop van 
activa binnen het Intern Fonds. Gelijk welke andere uitgaven, belastingen of taksen die de Maatschappij moet betalen, worden 
afhankelijk van de aard van deze kosten, aangerekend aan hetzij de Interne Fondsen hetzij het Contract. Aangezien de 
gedetailleerde gegevens van deze kosten en uitgaven en hun vervaldag afhangen van de gekozen Interne Fondsen, worden ze 
beschreven in de Bijlage bij de Algemene Voorwaarden. Hierbij dient te worden opgemerkt dat de vergoeding voor 
vermogensbeheer (een kost die eigen is aan Interne Fondsen) bijgevolg zal worden aangerekend bovenop de beheersvergoeding 
(d.w.z. een kost die eigen is aan het Contract, genoemd in artikel 2.5 hierboven). De Maatschappij kan de voorwaarden en 
bepalingen van de kosten en uitgaven die eigen zijn aan de Interne Fondsen wijzigen, maar dit kan niet met terugwerkende 
kracht gebeuren. De Maatschappij brengt de Verzekeringsnemer op de hoogte van dergelijke wijzigingen door een 
wijzigingsbericht te sturen volgens artikel 7.3 hieronder. 

 
Artikel 2.8 Premies, kosten en uitgaven en Eenheden 

Het aantal Eenheden die aan de Verzekeringsnemer worden toegewezen kan tijdens de duur van het Contract alleen wijzigen 
om een van de volgende redenen: mogelijke aanvullende stortingen van Premies, gedeeltelijke afkoop, inhoudingen voor  
sociale of fiscale bronheffingen die niet eigen zijn aan Interne Fondsen, interne overdrachten, of als gevolg van de aftrek van 
kosten en vergoedingen vermeld in de artikelen 2.3, 2.4, 2.5 en 2.6. Alle kosten en uitgaven die eigen zijn aan Interne Fondsen 
worden aan de betrokken Interne Fondsen aangerekend en beïnvloeden bijgevolg alleen de waarde van de Eenheden maar niet 
het aantal Eenheden die aan de Verzekeringsnemer werden toegewezen. 

 
Hoofdstuk 3 Regels van de Interne Fondsen 
Artikel 3.1 Beleggingen 

De Premies die de Verzekeringsnemer stort (na aftrek van kosten en uitgaven volgens de artikelen 2.3, 2.4, 2.5 en 2.6) worden 
door de Maatschappij gebruikt om te beleggen in Eenheden van het Intern Fonds dat de Verzekeringsnemer kiest bij de 
Verzekeringsaanvraag of bij een interne overdracht zoals beschreven in artikel 3.11 van de Algemene Voorwaarden. 

 
Artikel 3.2 Interne Fondsen en minimumbedragen 

Er zijn zeven types Interne Fondsen beschikbaar. Het staat de Maatschappij vrij om een of meer Interne Fondsen voor elke 
categorie te bepalen. De Verzekeringsnemer kiest het Intern Fonds waarin de Premie wordt belegd. Tenzij de Bijlage bij de 
Algemene Voorwaarden anders bepaalt, zijn de volgende minimumbedragen van toepassing: 

 

Type Intern Fonds Minimale initiële Premie in euro Minimale aanvullende Premie in 
euro 

Euro Short 5.000 500 

Behoudend 5.000 500 

Voorzichtig 5.000 500 

Rendement 5.000 500 

Balans 5.000 500 

Groei 5.000 500 

Dynamisch 5.000 500 

 

De toepasselijke minimumbedragen moeten steeds worden behouden. Als een gedeeltelijke afkoop tot gevolg heeft dat de 
restwaarde van het Intern Fonds kleiner is dan de geldende minimumbedragen, kan dit worden beschouwd als een volledige 
afkoop en kan dit leiden tot de annulering van dit Intern Fonds en van het Contract, zoals beschreven in artikel 5.3 hieronder. 
De Maatschappij behoudt zich het recht voor Interne Fondsen toe te voegen of in te trekken en brengt de Verzekeringsnemer 
dan op de hoogte door een wijzigingsbericht volgens artikel 7.3 van de Algemene Voorwaarden. Wanneer Interne Fondsen 
worden ingetrokken tijdens de duur van het Contract, vervangt de Maatschappij het Interne Fonds door een nieuw Intern 
Fonds met gelijkaardige eigenschappen zonder kosten voor de Verzekeringsnemer. De Maatschappij deelt een dergelijke 
vervanging mee aan de Verzekeringsnemer door hem een wijzigingsbericht te sturen volgens artikel 7.3 hieronder. 
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Artikel 3.3 Doelstellingen en eigenschappen van de Interne Fondsen 

De beleggingseigenschappen en doelstellingen van de Interne Fondsen worden beschreven in de Bijlage bij de Algemene 
Voorwaarden, die deel uitmaakt van het Contract. De Verzekeringsnemer verklaart deze bijlage volledig te hebben gelezen, 
begrepen en aanvaard. 

 
Artikel 3.4 Delegeren van de activiteiten inzake fondsbeheer 

De Maatschappij mag het beheer van de Interne Fondsen geheel of gedeeltelijk delegeren aan een derde die gerechtigd is 
vermogensbeheer te voeren. Bij een dergelijke delegatie blijft de Maatschappij: 

- wel verantwoordelijk voor de beheersactiviteiten die worden uitbesteed aan de aangeduide derde; 

- wel het recht behouden om beheersvergoedingen aan te rekenen zoals bepaald in artikel 2.7 van de Algemene 
Voorwaarden. 

 
Artikel 3.5 Beleggingscriteria voor de Interne Fondsen 

De Maatschappij doet beleggingen binnen de grenzen die worden opgelegd door het toepasselijke wettelijke kader en binnen de 
grenzen en kenmerken van elk Intern Fonds zoals beschreven in de Bijlage bij de Algemene Voorwaarden. Het Intern Fonds 
wordt beheerd volgens de Beleggingsstrategie die is uiteengezet in de Bijlage bij de Algemene Voorwaarden. Het Intern Fonds  
is de eigendom van de Maatschappij. De Verzekeringsnemer heeft geen rechtstreeks recht noch op het Intern Fonds noch op de 
activa die binnen het Intern Fonds worden aangehouden. Ondanks de Beleggingsstrategie die is vastgelegd in de Bijlage bij de 
Algemene Voorwaarden met betrekking tot de beleggingen van het Intern Fonds, kan de Maatschappij Premies op een 
cashrekening houden of ze beleggen in korte termijn marktinstrumenten in de Munteenheid van het Contract tijdens de 
Opzegtermijn na de Datum van Inwerkingtreding van het Contract volgens artikel 1.9. Bijgevolg kan het aantal Eenheden die 
aan de Verzekeringsnemer worden toegewezen en die worden bepaald door de Premie en eventuele waardestijgingen door 
belegging in korte termijn marktinstrumenten, pas worden bepaald nadat de Opzegtermijn is afgelopen; dit is de 31e dag na de 
Datum van Inwerkingtreding van de eerste mogelijke volgende Beleggingsdatum van het Intern Fonds volgens de Bijlage bij de 
Algemene Voorwaarden. Indien en voor zover de Maatschappij kiest dit te doen, bezorgt ze de Verzekeringsnemer een 
schriftelijk bericht met vermelding van het aantal Eenheden in het Intern Fonds slechts na verloop van deze termijn. Elk Intern 
Fonds wordt conform de standaardafwijking waargenomen in de loop van de voorbije vijf jaar op basis van hun maandelijkse 
opbrengst in euro toegewezen aan een van de volgende soorten Interne Fondsen: 

 

Type Intern Fonds Standaardafwijking in % 

Euro Short Tot 2,5 

Behoudend 2,5 tot 5 

Voorzichtig 5 tot 10 

Rendement 10 tot 15 

Balans 15 tot 20 

Groei 20 tot 30 

Dynamisch +30 

De standaardafwijking voor Interne Fondsen die (nog) geen vijf jaar bestaan, steunt op de maandelijkse opbrengsten in euro  
die zouden zijn bekomen indien dit Intern Fonds al vijf jaar actief was met de Beleggingsstrategie zoals uiteengezet in de  
Bijlage bij de Algemene Voorwaarden. 

 

Artikel 3.6 Inkomen van het Intern Fonds en uitsluiting van winstdeelneming 

De Verzekeringsnemer draagt alle risico's met betrekking tot de waardeschommelingen van de Eenheden die aan hem/haar 
werden toegewezen. Elk inkomen van het Intern Fonds is ten gunste van de Verzekeringsnemer in overeenstemming met zijn 
aantal Eenheden. Het inkomen van het Intern Fonds wordt echter niet uitbetaald aan de Verzekeringsnemer, maar wordt 
gebruikt om de waarde van het Intern Fonds te verhogen en wordt opnieuw belegd in overeenstemming met de 
Beleggingsstrategie van dergelijke Intern Fonds. Het Contract voorziet niet in winstdeelneming – behalve voor de waarborg 
overlijden uit mogelijkheid twee, zoals bepaald in artikel 4.2 van de Algemene Voorwaarden – en daarom kan de 
Verzekeringsnemer niet deelnemen in de winst van de Maatschappij. 

 
Artikel 3.7 Waardebepaling van de Interne Fondsen 

De Maatschappij berekent dagelijks de waarde van het Intern Fonds tenzij deze waardebepaling niet mogelijk is, bijvoorbeeld 
als de relevante beurs gesloten is, de handel werd stopgezet of de onderliggende beleggingen niet beursgenoteerd zijn. Zij doet 
dit in ieder geval twee keer per maand. Voor de activa binnen het Intern Fonds die worden verhandeld op een internationaal 

erkende beurs, is doorslaggevend de verkoopprijs die wordt bepaald op de waarderingsdatum. Als er geen verkoopprijs wordt 
vastgesteld voor een welbepaald actief op een welbepaalde waarderingsdatum, dan is in de plaats daarvan de laatste geldende 
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slotprijs van toepassing. Voor alle andere activa is doorslaggevend de verkoopprijs die op lange termijn kan worden bekomen 
op de waarderingsdatum. Bij de bepaling van deze verkoopprijs maakt de Maatschappij gebruik van onafhankelijke verslagen. 
Eventuele afwijkingen die zijn ontstaan nadat een verslag was opgesteld, worden op gepaste wijze in aanmerking genomen bij 
de bepaling van de waarde op de waarderingsdatum. Bij de bepaling van deze waarde houdt de Maatschappij eveneens op 
gepaste wijze rekening met de kosten die ontstaan als gevolg van de verkoop van activa evenals andere kosten en taksen die nog 
niet werden aangerekend aan het Intern Fonds, maar die al zijn ontstaan en moeten worden aangerekend. Voor betalingen die 
de Maatschappij doet, wordt niet de berekende waarde gebruikt, maar de eigenlijke waarde die wordt bekomen uit de verkoop 
van de activa binnen het Intern Fonds in overeenstemming met artikel 6.1 van de Algemene Voorwaarden. 

 
Artikel 3.8 Berekening van de waarde van een Eenheid 

De waarde van elke afzonderlijke Eenheid van een Intern Fonds wordt bepaald door de totale netto waarde van de activa en 
passiva in een dergelijk Intern Fonds te delen door het totale aantal Eenheden binnen dit Intern Fonds. De netto waarde van de 
activa van een Intern Fonds wordt berekend op de zo recent mogelijke waarderingsdag. Het aantal Eenheden  
vertegenwoordigd in een specifiek Intern Fonds kan variëren in functie van de Premies, gehele of gedeeltelijke afkopen, interne 
overdrachten evenals kosten en vergoedingen aangerekend zoals vermeld in de artikelen 2.3, 2.4, 2.5 en 2.6 van de Algemene 
Voorwaarden. 

 
Artikel 3.9 Informatie over de waarde van de Eenheid 

De Verzekeringsnemer kan te allen tijde informatie krijgen over de waarde per Eenheid van elk Intern Fonds dat aan de 
Verzekeringsnemer werd toegewezen door een schriftelijk verzoek rechtstreeks naar de Maatschappij te sturen. Minstens een 
keer per jaar stuurt de Maatschappij een brief aan de Verzekeringsnemer met informatie over de waarde en het  aantal 
Eenheden die aan hem/haar werden toegewezen en met vermelding van de gegevens, beschreven in artikel 1.14 hierboven. 

 
Artikel 3.10 Wijzigingen aan Interne Fondsen wanneer bepaalde activa niet meer verhandeld 
worden 

Indien niet langer kan worden belegd in bepaalde activa binnen het Intern Fonds (bv. als fondsen worden gesloten/vereffend, 
aandelen van de beurs worden gehaald en obligaties worden terugbetaald), heeft de Maatschappij het recht dergelijke 
opbrengsten binnen het Intern Fonds opnieuw te beleggen met naleving van de Beleggingsstrategie. Indien door wijzigingen in 
de wet of het reglement bijkomende activa in het Intern Fonds mogen worden opgenomen, en mits dergelijke activa passen in 
de Beleggingsstrategie die de Verzekeringsnemer koos, heeft de Maatschappij het recht dergelijke activa op te nemen in het 
Intern Fonds. 

 
Artikel 3.11 Interne overdrachten 

De Verzekeringsnemer mag te allen tijde een interne overdracht uitvoeren tussen Interne Fondsen voor een deel van de 
Afkoopwaarde of zelfs de hele Afkoopwaarde. Eén interne overdracht binnen hetzelfde kalenderjaar is gratis. Voor eventuele 
bijkomende interne overdrachten die in hetzelfde kalenderjaar worden gevraagd, gelden de bepalingen van artikel 2.6 
hierboven. De Verzekeringsnemer brengt de Maatschappij schriftelijk op de hoogte van een dergelijke beslissing. De interne 
overdracht treedt in werking ten vroegste bij ontvangst van dergelijk bericht door de Maatschappij. 

 

Hoofdstuk 4 Verzekerde risico's 
Artikel 4.1 Verzekerde 

De Verzekeringsnemer en de Verzekerde kunnen verschillende personen zijn. In dat geval geeft de Verzekerde zijn schriftelijke 
toestemming. De Verzekerde moet minstens 5 jaar zijn. 

 
Artikel 4.2 Overlijdensvergoedingen 

Als de Verzekerde overlijdt tijdens de duur van het Contract, betaalt de Maatschappij een uitkering op basis van de waarde van 
de Eenheden die aan het Contract werden toegewezen zoals bepaald in artikel 5.1 van de Algemene Voorwaarden. De relevante 
waarderingdatum van het Intern Fonds is de eerst mogelijke waarderingsdatum zoals vermeld in artikel 3.7 nadat de 
Maatschappij alle documenten, vermeld in artikel 6.2 van de Algemene Voorwaarden, heeft ontvangen. De Verzekeringsnemer 
mag tussen de volgende verplichte overlijdensdekkingen kiezen als de initiële betaalde Premie minstens 25.000 euro bedraagt. 
Als de initiële betaalde Premie kleiner is dan 25.000 euro, is mogelijkheid één automatisch van toepassing: 

Mogelijkheid één: de Afkoopwaarde verhoogd met het laagste van de volgende twee bedragen: 

-   25.000 euro; 

- het eventuele positieve verschil tussen de Netto Premies die de Verzekeringsnemer heeft betaald en de Afkoopwaarde. 

Met andere woorden, het “verlies” dat de Verzekeringsnemer lijdt is verzekerd tot 25.000 euro. 
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Mogelijkheid twee: de Afkoopwaarde verhoogd met het eventuele positieve verschil tussen de Netto Premies die de 
Verzekeringsnemer heeft betaald en de Afkoopwaarde en waarbij dit eventuele positieve verschil in de hieronder beschreven 
volgorde volgt: 

- gewaarborgd tot 25.000 euro; 

- begrensd naar een percentage van het “verlies” dat de Verzekeringsnemer lijdt afhankelijk van het type Intern Fonds 
volgens het schema hieronder: 

 

Type Intern Fonds Standaardafwijking in % Geplafonneerd “verlies” in 
% 

Euro Short Tot 2,5 100 

Behoudend 2,5 tot 5 97,75 

Voorzichtig 5 tot 10 91 

Rendement 10 tot 15 79,75 

Balans 15 tot 20 64 

Groei 20 tot 30 43,75 

Dynamisch +30 19 

- bepaald tussen 25.000 en 250.000 euro door de overeenstemmende risicopremies, betaald door alle 
Verzekeringsnemers die voor de waarborg van mogelijkheid twee kozen proportioneel toe te kennen ter dekking van de 
door deze Verzekeringsnemers verzekerde risico’s; 

- niet boven 250.000 euro. 

Met andere woorden, het “verlies” dat de Verzekeringsnemer lijdt in mogelijkheid twee is: 

- gewaarborgd tot 25.000 euro, net als in mogelijkheid één; 

- afhankelijk van een aantal factoren waar zowel de Verzekeringsnemers als de Maatschappij geen vat op hebben, 
mogelijk tot 250.000 euro; dit betekent dat er geen garantie is dat het “verlies” boven de 25.000 euro vergoed wordt. 

Verzekeringsnemers die kozen voor de waarborg overlijden uit mogelijkheid één, kunnen in de loop van Contract niet 
overschakelen naar mogelijkheid twee. Verzekeringsnemers die kozen voor mogelijkheid twee, kunnen: 

- steeds overschakelen naar mogelijkheid één, zoals beschreven hierboven; dergelijk voornemen moet per aangetekende 
brief naar de Maatschappij worden verstuurd ter attentie van de Maatschappij; 

- deelnemen in de winst, als die er is, van de overeenstemmende risicopremies betaald door deze Verzekeringsnemers 
door een vermindering van de risicopremie en/of een toename van het vergoedingspercentage voor het “verlies” dat 
deze Verzekeringsnemers hebben geleden. Specifieke regels over deze deelneming in de winst worden verder 
beschreven in een afzonderlijk document bij dit Contract; 

- voor een bedrag dat niet groter is dan 500 euro een verslag krijgen dat wordt opgesteld door de bedrijfsrevisor van de 
Maatschappij of door de aangestelde actuaris over de manier waarop de risicopremies, betaald door de 
Verzekeringsnemers die kozen voor de waarborg overlijden uit mogelijkheid twee, bepaald in artikel 4.2 hieronder, 
werden toebedeeld aan de dekkingen van de betrokken Verzekeringsnemers. 

 

Bovenop de twee hierboven genoemde verplichte waarborgen overlijden, biedt de Maatschappij nog een optionele aanvullende 
overlijdensdekking (mits de Verzekeringsnemer en de Verzekerde een naar behoren ingevulde Medische Vragenlijst aan de 
Maatschappij bezorgen), waarbij het eventuele “verlies” dat de Verzekeringsnemer leed verder wordt verzekerd. 

 
Artikel 4.3 Uitsluiting ingeval van overlijden 

De verplichting van de Maatschappij om de uitkering bij overlijden te betalen wordt beperkt tot de waarde van de Eenheden die 
werden toegewezen aan het Contract als het overlijden volledig of gedeeltelijk werd veroorzaakt door: 

- een rechtstreeks of onrechtstreeks gevolg van oorlog of burgeroorlog; deze beperking geldt echter pas vanaf de 28e dag 
na de start van de oorlog of burgeroorlog die de Verzekerde onverwacht treft terwijl hij buiten zijn land van verblijf  
reist of verblijft; 

- het opzettelijk plegen of een strafbare poging tot het plegen van een misdaad of een ander misdrijf door de Verzekerde; 

- zelfmoord door de Verzekerde gedurende het eerste jaar van het contract; dit geldt echter niet als de persoon zelfmoord 
pleegt terwijl hij in een mentaal gestoorde staat verkeert die hem verhindert rationeel te denken; 

- een onwettige daad van de Verzekeringsnemer die de verzekerde gebeurtenis opzettelijk veroorzaakt. 
 

Artikel 4.4 Begunstigden 

De Begunstigden worden aangeduid door de Verzekeringsnemer. De Begunstigden kunnen zowel natuurlijke personen als 
rechtspersonen zijn; rechtspersonen mogen hier geen entiteiten zijn met een rechtspersoonlijkheid die van haar leden  

verschilt. De Maatschappij betaalt de opbrengst uit aan de Begunstigden die door de Verzekeringsnemer worden aangeduid. De 
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Verzekeringsnemer duidt de Begunstigden aan in de Verzekeringsaanvraag. Deze aanduiding kan in overeenstemming met 
artikel 1.13 van de Algemene Voorwaarden te allen tijde worden herroepen of gewijzigd door de Verzekeringsnemer. Als de 
Begunstigden hun aanstelling schriftelijk hebben aanvaard, kan de Verzekeringsnemer deze aanduiding alleen herroepen of 
wijzigen met schriftelijke toestemming van de Begunstigden. Wanneer een dergelijke herroeping of wijziging werd  
doorgegeven aan de Maatschappij, reikt de Maatschappij een gedagtekende en in volgorde (inclusief de wijzigingen genoemd in 
de artikelen 1.13 en 7.3) genummerde aanvulling bij de Polis met vermelding van de wijziging. 

 

Hoofdstuk 5 Afkoop 
Artikel 5.1 Afkoopwaarde 

De Afkoopwaarde is gelijk aan het aantal Eenheden die aan de Verzekeringsnemer werden toegewezen, vermenigvuldigd met  
de waarde van de Eenheid op de waarderingsdatum, berekend zoals beschreven in artikel 3.7 van de Algemene Voorwaarden. 
Het bedrag dat de Verzekeringsnemer ontvangt wordt bepaald door de waarde van de onderliggende activa in het Intern Fonds 
op de datum waarop deze onderliggende activa worden verkocht. De eigenlijke opbrengst die bij afkoop wordt bekomen, kan 
verschillen van de Afkoopwaarde die de Maatschappij heeft berekend wegens schommelingen in de waarde van het Intern 
Fonds tussen de datum waarop de Afkoopwaarde werd berekend en de datum waarop de onderliggende activa  worden 
verkocht. Het aantal Eenheden die aan de Verzekeringsnemer werden toegewezen kan alleen om een van de volgende redenen 
wijzigen tijdens de duur van het Contract: mogelijke storting van aanvullende Premies, gedeeltelijke afkopen, interne 
overdrachten, inhoudingen van sociale of fiscale bronheffingen die niet eigen zijn aan Interne Fondsen of als gevolg van de 
bepalingen van de artikelen 2.3, 2.4, 2.5 en 2.6. 

 
Artikel 5.2 Volledige afkoop 

De Verzekeringsnemer kan het Contract te allen tijde volledig afkopen. Dit gebeurt steeds in overeenstemming met de 
specifieke regels die eventueel worden uiteengezet in de Bijlage bij de Algemene Voorwaarden. De Verzekeringsnemer brengt  
de Maatschappij schriftelijk op de hoogte van een dergelijke beslissing. De volledige afkoop treedt in werking op de datum 
waarop de Maatschappij een dergelijk bericht ontvangt. Dergelijk verzoek moet het origineel van de Polis en de documenten 
vermeld in artikel 6.2 bevatten. Behoudens andersluidende specifieke bepalingen in de Polis zijn de enige kosten die de 
Maatschappij aanrekent voor de uitoefening van de volledige afkoop de kosten en uitgaven die rechtstreeks ontstaan met 
betrekking tot de nodige verkoop van de Eenheden. Eventuele kosten en uitgaven die eigen zijn aan het Contract of aan het 
Intern Fonds als gevolg van de bepalingen van de Algemene Voorwaarden die al werden aangerekend voor de lopende periode, 
worden niet terugbetaald. De volledige afkoop van het Contract betekent dat het Contract wordt beëindigd. Als de Eenheden 
en/of de onderliggende activa niet te gelde kunnen gemaakt worden als gevolg van objectieve obstakels, zoals feestdagen, 
sluiting van financiële markten, technische storingen van de IT-circuits van financiële markten, ontbrekende quoteringen of 
liquiditeit en onvoldoende liquiditeit, dan gebeurt deze verkoop zo spoedig mogelijk op basis van de eerste beschikbare 
waarderingsdatum nadat deze hindernissen uit de weg zijn geruimd. De Maatschappij behoudt zich het recht voor om 
voormelde uitkering geheel of gedeeltelijk uit te voeren door overmaking van effecten verbonden met de afgekochte Eenheden. 
Als de Begunstigden hun aanstelling schriftelijk hebben aanvaard, kan de Verzekeringsnemer het Contract alleen afkopen met 
schriftelijke toestemming van de Begunstigden. 

 
Artikel 5.3 Gedeeltelijke afkoop 

De Verzekeringsnemer kan te allen tijde vragen het Contract gedeeltelijk af te kopen en dit steeds in overeenstemming met de 
specifieke regels die eventueel werden uiteengezet in de Bijlage bij de Algemene Voorwaarden. De Verzekeringsnemer brengt  
de Maatschappij schriftelijk op de hoogte van een dergelijke beslissing. De gedeeltelijke afkoop treedt in werking op de dag 
waarop de Maatschappij dit bericht heeft ontvangen. Behoudens andersluidende specifieke bepalingen die in de Polis worden 
vermeld, zijn de enige kosten die de Maatschappij aanrekent voor de uitoefening van de gedeeltelijke afkoop de kosten en 
uitgaven die rechtstreeks ontstaan met betrekking tot de verkoop van het vereiste aantal Eenheden en/of de onderliggende 
activa. Eventuele kosten en uitgaven die eigen zijn aan het Contract of aan het Intern Fonds als gevolg van de bepalingen van  
de Algemene Voorwaarden die al werden aangerekend voor de lopende periode, worden niet terugbetaald. Het aantal  
Eenheden die worden afgekocht wordt bepaald door het aantal Eenheden dat wordt opgegeven in het afkoopbericht of door het 
opgegeven bedrag te delen door de Afkoopwaarde per Eenheid van het Intern Fonds berekend op de waarderingsdatum na 
ontvangst door de Maatschappij van het schriftelijke verzoek tot gedeeltelijke afkoop. Het minimale bedrag voor een 
gedeeltelijke afkoop bedraagt 5.000 euro. Indien de onderliggende activa niet beursgenoteerde effecten zijn, dan moet het 
bedrag voor een gedeeltelijke afkoop overeenstemmen met de waarde van de niet beursgenoteerde effecten die de  
Maatschappij daartoe zal dienen te verwezenlijken. Indien door een gedeeltelijke afkoop de restwaarde lager is dan het 
minimumbedrag vermeld in artikel 3.2, dan kan dit als een volledige afkoop worden beschouwd en kan dit leiden tot de 
beëindiging van het Contract, zoals beschreven in artikel 5.2 hierboven. Als de Eenheden en/of de onderliggende activa niet te 
gelde kunnen gemaakt worden als gevolg van objectieve obstakels, zoals feestdagen, sluiting van financiële markten, technische 
storingen van de IT-circuits van financiële markten, ontbrekende quoteringen of liquiditeit en onvoldoende liquiditeit, dan 
gebeurt deze verkoop zo spoedig mogelijk op basis van de eerste beschikbare waarderingsdatum nadat deze hindernissen uit de 
weg zijn geruimd. De Maatschappij behoudt zich het recht voor om voormelde uitkering geheel of gedeeltelijk uit te voeren  
door overmaking van effecten verbonden met de afgekochte Eenheden. Als de Begunstigden hun aanstelling schriftelijk hebben 
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aanvaard, kan de Verzekeringsnemer het Contract alleen gedeeltelijk afkopen met de schriftelijke toestemming van de 
Begunstigden. 

 
Hoofdstuk 6 Betalingen die de Maatschappij moet doen 
Artikel 6.1 Betalingen 

Bij afkoop door de Verzekeringsnemer of overlijden van de Verzekerde (en van zodra de documenten vermeld in artikel 6.2 
werden ontvangen), betaalt de Maatschappij via bankoverschrijving hetzij de waarde zoals vermeld in artikel 5.1 hetzij de 
overlijdensvergoeding vermeld in artikel 4.2. De betaling door de Maatschappij gebeurt binnen 30 dagen na  de  eerste 
mogelijke verkoopdag van de Eenheden. De Maatschappij houdt ook rekening met kosten die ontstaan als gevolg van de 
verkoop van activa, en met andere kosten en taksen die nog niet werden aangerekend/vereffend aan het Intern Fonds, maar die 
al wel zijn ontstaan en die moeten worden aangerekend. Als de Maatschappij verplicht is betalingen te doen overeenkomstig dit 
Contract, verkoopt het de vereiste activa binnen het Intern Fonds dat overeenstemt met de Eenheden die aan de 
Verzekeringsnemer op de waarderingsdatum zijn toegewezen. De betalingen van de Maatschappij gebeuren op basis van de 
opbrengsten van deze verkoop. De Maatschappij kan echter niet verplicht worden betalingen uit te voeren zolang zij de vereiste 
activa binnen het Intern Fonds die overeenstemmen met de Eenheden die aan de Verzekeringsnemer op de waarderingsdatum 
zijn toegewezen nog niet heeft kunnen realiseren en deze vorderingen heeft geïnd. In deze laatste hypothese zal de 
Maatschappij de geïnde bedragen uitbetalen naargelang hun inning. Voor activa die worden verhandeld op een internationaal 
erkende beurs, betekent dit dat de waarde die bij de verkoop wordt verkregen overeenstemt met de waarde waarvan wordt 
uitgegaan bij de berekening van het Intern Fonds, in overeenstemming met artikel 3.7. Voor alle en elke betaling die de 
Maatschappij doet, moet ze vooraf alle nodige documenten krijgen om het recht op verzoek tot dergelijke betalingen te kunnen 
nagaan en om de partij die recht heeft op dergelijke betalingen, te kunnen identificeren. De Maatschappij behoudt zich het 
recht voor om voormelde uitkering geheel of gedeeltelijk uit te voeren door overmaking van effecten verbonden met de 
Eenheden van dit Contract. 

 
Artikel 6.2 Voorlegging van documenten voor betalingen door de Maatschappij 

Bij afkoop (volledig of gedeeltelijk) moeten de volgende documenten worden voorgelegd, zodat de Maatschappij betalingen 
overeenkomstig het Contract kan doen: 

- de Polis en alle wijzigingen aan de Polis (echter niet voor gedeeltelijke afkopen); 

- alle nodige informatie voor de betaling van het bedrag dat verschuldigd is volgens het Contract, d.w.z. de 
betalingsrichtlijnen voor een bankoverschrijving; 

- gepaste documentatie over de persoon (of als er meer dan een Begunstigde is, respectievelijke alle personen) die in 
aanmerking komen om een betaling te ontvangen. 

Indien de Verzekerde overlijdt, moeten de volgende bijkomende documenten worden voorgelegd voordat de Maatschappij de 
overlijdensuitkering uitbetaalt: 

- overlijdensakte van de Verzekerde; 

- gelijk welk ander document of verklaring die de geldende regelgeving op het ogenblik van overlijden vereisen. 

Alle hierboven genoemde documenten moeten originelen zijn of voor eensluidend verklaarde kopieën. 

 
Hoofdstuk 7 Overige bepalingen 
Artikel 7.1 Geldende wetgeving en bevoegde rechtbank 

De wetgeving van toepassing op dit Contract is overeenkomstig artikel 32 van de Richtlijn Leven de wetgeving van de lidstaat 
van de verbintenis. Indien zulks volgens het recht van deze staat mogelijk is, kunnen de partijen echter het recht van een ander 
land kiezen. Wanneer de Verzekeringsnemer een natuurlijk persoon is en zijn/haar gewone verblijfplaats heeft in een andere 
lidstaat dan die waarvan hij onderdaan is, kunnen de partijen het recht kiezen van de lidstaat waarvan hij/zij onderdaan is. 
Indien een lidstaat uit meer dan één territoriale eenheid bestaat en elke eenheid daarvan eigen rechtsregels voor verbintenissen 
uit overeenkomst bezit, wordt voor de vaststelling van het toe te passen recht iedere eenheid als een lidstaat beschouwd. Dit 
artikel laat de toepassing onverlet van de bepalingen van het land van de rechter die, ongeacht het op het Contract toepasselijke 
recht, het geval dwingend beheersen. Indien het recht van een lidstaat daarin voorziet, kan gevolg worden toegekend aan de 
dwingende bepalingen van het recht van de Lidstaat van de verbintenis, indien en voorzover die bepalingen volgens het recht 
van deze lidstaat toepasselijk zijn, ongeacht het recht dat het Contract beheerst. Alle geschillen die ontstaan met betrekking tot 
het Contract vallen onder de bevoegdheid van de juridische autoriteiten van de verblijfplaats of van de gekozen woonplaats van 
de Verzekeringsnemer. Niettegenstaande het recht om gerechtelijke stappen te ondernemen, mogen Verzekeringsnemers, 
Verzekerden en Begunstigden een klacht indienen zowel bij de FSMA, waarvan de kantoren zijn gelegen aan de Congresstraat 
12-14, Brussel in België als bij de Ombudsman van de Verzekeringen, waarvan de kantoren zijn gelegen aan het  
Meeûsplantsoen 35, te Brussel in België. 
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Artikel 7.2 Wetswijzigingen 

Elke wetswijziging die rechtstreeks of onrechtstreeks invloed heeft op het Contract en op de Interne Fondsen, leidt tot een  
latere wijziging van de bepalingen die het Contract en/of de Eenheden zelf regelen. 

 

Artikel 7.3 Wijzigingen aan het Contract 

De Maatschappij behoudt zich het recht voor het Contract en/of de reglementen van de Interne Fondsen te allen tijde te 
wijzigen. Ze doet dit door de Verzekeringsnemer schriftelijk op de hoogte te brengen van deze wijzigingen. De wijzigingen 
worden beschouwd als zijnde goedgekeurd door de Verzekeringsnemer nadat 30 dagen verstreken zijn na het desbetreffende 
bericht, tenzij de Verzekeringsnemer schriftelijk per aangetekende brief aan de Maatschappij zou weigeren om redenen die niet 
onredelijk zijn. Deze aanvulling bij de Polis moet, net als de wijzigingen vermeld in artikel 1.13, worden gedagtekend en 
genummerd in een volgorde die tevens de wijzigingen van artikel 1.13 bevat. 

 
Artikel 7.4 Belastingen en taksen 

De belastingen en taksen met betrekking tot het Contract zijn ten laste van de Verzekeringsnemer of van de Begunstigden of de 
door hen aangestelde personen, afhankelijk van het geval. 

 
Artikel 7.5 In pandgeving en overdracht van rechten 

De Verzekeringsnemer mag de uit het Contract voortvloeiende rechten geheel of gedeeltelijk in pand geven en overdragen. Het 
pand of de overdracht treedt in werking vanaf het ogenblik waarop de Maatschappij een schriftelijk bericht van de 
Verzekeringsnemer ontvangt van deze in pandgeving of overdracht. De Maatschappij registreert de in  pandgeving  of 
overdracht in een bijlage bij het Contract. Als de Begunstigden hun aanduiding schriftelijk hebben aanvaard, mag de 
Verzekeringsnemer zijn rechten de uit het Contract voortvloeien alleen in pand geven of overdragen met de schriftelijke 
toestemming van de Begunstigden. De toekenning en elke herroeping van rechten en de overdracht of in pandgeving van 
rechten binnen het Contract zijn voor de Maatschappij alleen geldig indien de Maatschappij hiervan schriftelijk werd ingelicht 
door de Verzekeringsnemer. Als de Begunstigden hun aanstelling schriftelijk hebben aanvaard, mag de Verzekeringsnemer de 
rechten binnen dit Contract alleen overdragen of in pand geven met de schriftelijke toestemming van de Begunstigden. 

 
Artikel 7.6 Afrondingen en tijdseenheden 

Alle berekeningen en betalingen, zowel voor het aantal Eenheden als van bedragen, worden afgerond op vijf cijfers na de 
komma. Voor alle tijdsberekeningen worden burgerlijke maanden, kwartalen en jaren geacht respectievelijk dertig dagen, 
negentig dagen en driehonderd zestig dagen te tellen. 

 
Artikel 7.7 Woonplaats 

Als een Verzekeringsnemer, Begunstigde of een Verzekerde de Maatschappij niet op de hoogte brengt van een wijziging van zijn 
woonplaats, dan heeft de Maatschappij het recht ervan uit te gaan dat deze persoon zijn woonplaats heeft gekozen op de 
woonplaats die door de Maatschappij gekend is. 

 

Artikel 7.8 Gedeeltelijke ongeldigheid 

Elke mogelijke ongeldigheid van een of meer bepalingen van dit Contract doet geen enkele afbreuk aan de geldigheid en 
effectiviteit van de andere bepalingen van dit Contract, die geldig blijven en de partijen blijven binden. 

De Verzekeringsnemer(s) verklaart (verklaren) hierbij dat hij (zij) de hierboven genoemde Algemene Voorwaarden volledig 
aanvaardt (aanvaarden), evenals de bepalingen in de Bijlage bij de Algemene Voorwaarden en de Verzekeringsaanvraag, 
waarvan wordt verondersteld dat ze hier volledig worden weergegeven. 

Gelezen, bevestigd en goedgekeurd: 
 

Te  Datum    

 
 
 
 
 
 

Handtekening van de Verzekeringsnemer(s) 
 
 

 
Private Insurer SA-NV 

Av-Tedesco-laan 7 • B-1160 Brussels • Tel +32 (0) 2 676 18 60 • RPR Brussels 0866 104 486 • service@privateinsurer.com • www.privateinsurer.com 

B
E

 6
0

1
6

0
7

 



Insurance company authorized to write “life, marriage and birth assurances linked to investment funds” (class 23) • BSG 6 February 2006 

Onderneming toegelaten voor de volgende verzekeringsverrichtingen “levens-,bruidsschats-en geboorteverzekeringen ivm beleggingsfondsen” (tak 23) ● BS 6 februari 2006 

Enterprise agréée pour pratiquer les opérations d’assurance suivantes “assurances sur la vie, de nuptialité et de natalité liées à des fonds d’investissement” (branche 23) ● MB 6 février 2006 ● NBB-BNB 2365  31 

 

 

 

 
 
 

Verklaring ter identificatie van de economische rechthebbende(n): Voorwoord 
 

Private Insurer NV (hierna genoemd “PI”) is verplicht de herkomst van alle bedragen overgedragen in haar verzekeringsproducten na te gaan 

alsook de identiteit van de economische rechthebbende van elk verzekeringscontract. 

Een exemplaar van het huidige rapport is in te vullen in hoofdletters DOOR DE TUSSENPERSOON en dit, voor elke storting en vanaf 

de eerste euro. 

 
1. Naam van de Verzekeringsnemer (indien de Verzekeringsnemer een rechtspersoon is, gelieve de rechtsvorm ook te 

vermelden) 
 

 
(Naam, voornamen en geboortedatum voor een natuurlijk persoon; benaming voor een rechtspersoon) 

Indien de Verzekeringsnemer een rechtspersoon is, dient bijlage A van het huidige rapport eveneens ingevuld te 

worden. 

Bijkomende storting Ja  Neen 

Indien Ja, Polisnummer: 

 
2. Beroepsactiviteit van de Verzekeringsnemer (of maatschappelijk doel voor een rechtspersoon) 

 

Beroepsactiviteit:   sinds   

Gepensioneerd sinds:  Voorgaande beroepsactiviteit:     

 

Gelieve aan te duiden wat van toepassing is (ook voor gepensioneerde Verzekeringsnemers): 

Indien zelfstandige in vennootschap of niet, bestuurder, zaakvoerder of afgevaardigde, gelieve de sector en de juiste functie te vermelden: 

 

Bij uitoefening van een openbare of politieke functie gelieve de juiste functie te vermelden: 

 

Indien één van de volgende beroepen, gelieve aan te duiden: 

staatshoofd, regeringsleider, minister of staatssecretaris 

parlementslid 

lid van de Raad van State, het Grondwettelijk Hof of het Hof van Cassatie     

lid van rekenkamer of van directie van een centrale bank 

 ambassadeur, zaakgelastigde of hoge legerofficier 

 lid van bestuurs-, leidinggevende of toezichthoudende organen van overheidsbedrijven  

 lid van een bestuurslichaam van een politieke partij 

 bestuurder, plaatsvervangend bestuurder of lid van de raad van bestuur of bekleder van een gelijkwaardige functie bij een internationale 

organisate                               

Als echtgeno(o)t(e), wettelijk samenwonende, ascendentof descendent of partner of zakelijke partner van persoon met een openbare of 

politieke functie gelieve de verwantschapsband en de juiste functie te vermelden: 
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3. Betalingsmodaliteiten 
 

 Liquiditeiten (cash) 
Interne overdracht Overschrijving via financiële instelling: 

 Effecten 

Naam en land van vestiging van de financiële instelling van herkomst van de bedragen: 

 
Titularis van de gedebiteerde rekening:    

Andere / Uitleg:    

 
4. Schatting van het vermogen van de Verzekeringsnemer 

4.1.1 Schatting van het totale vermogen (roerend en onroerend) vóór onderschrijving van de verzekering (in EUR) 

 ≤ 250 000  250 000 < ……… ≤ 2 500 000  > 2 500 000 

4.1.2 Aard van het totale vermogen (roerend en onroerend) vóór onderschrijving van de verzekering (in EUR) 

 Persoonlijk verworven vermogen  Familiaal vermogen 
 Vermogen van rechtspersoon, groepering 

of vereniging 

4.2 Hoeveel van dit totale vermogen is roerend vermogen? 

  ≤ 100 000  100 000 < ……… ≤ 150 000   150 000 < ……… ≤ 200 000           

  200 000 < ……… ≤ 250 000  250 000 < ……… ≤ 300 000   > 300 000    

4.3 Approximatief bedrag van de jaarlijkse netto inkomsten (in EUR) 

 ≤ 50 000  50 000 < ……… ≤ 100 000  > 100 000 

 

5. Herkomst van het te investeren bedrag 

 
5.1   Geografische herkomst van het bedrag: 

 
 

 
Indien de geografische herkomst van het bedrag in een ander land gelegen is dan België, gelieve ons een bewijs mee te sturen van aangifte 

in de belastingen. 

5.2   Economische herkomst van het bedrag 
 

Spaargelden (beroeps/familiale herkomst/……):    

Schenking / Handgift: Datum en aard van de verrichting:    

(indien verschillend van de onderschrijving van de verzekering zelf) 

Beroep of voorgaand beroep van de schenkers:    

Overlijdensdatum:    Geërfd bedrag:    
Erfenis:  

Band met de overledene:    

Speculatieve winsten, verkoop van activa: Datum en aard van de verrichting:    

Verkoop van een eigendom (gelieve akte van verkoop bij te voegen):     

Andere / Uitleg: 
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6. Doel van de verzekering 
 

Overdracht vermogen Bescherming van het vermogen op middellange of lange termijn 

Andere / Uitleg:    

Waarborg voor lening: Bedrag:     

Voor wie:    

Naam en adres waar de lening is aangegaan:    

 

 
7. De economische rechthebbende van de bedragen is: 

 
De Verzekeringsnemer 

- In de loop van het Contract: 
Andere rechthebbende (de Cessionaris) 

Indien de economische rechthebbende in de loop van het Contract een andere persoon is dan de Verzekeringsnemer, 

dient bijlage B van het huidige rapport eveneens ingevuld te worden. 

- Bij de beëindiging (bij de verschillende beëindigingen) van het Contract: Begunstigingsclausule 

(Naam, voornaam, geboortedatum en adres van elke Begunstigde bij de beëindiging van het Contract) 

 

 

 

 

 

Band tussen de Verzekeringsnemer en de rechthebbende(n): 

Familiale band: 

 

Andere (te omschrijven): 
 

 
 

 
8. Mededeling 

 
In alle omstandigheden moet een leesbare kopij (tekst + foto) van een identiteitsbewijs gedurende de geldigheidsperiode (nationale 

identiteitskaart of paspoort) van de Verzekeringsnemer bijgevoegd worden. 

PI behoudt zich het recht voor om elk document te vragen die zij nodig acht voor de verantwoording van de herkomst van het te investeren 

bedrag, vermogen, evenals de identiteit van de Verzekeringsnemer en economische rechthebbende. 

 
9. Heden verklaart de ondergetekende uitdrukkelijk: 

 
(Naam, voornamen, volledig adres/maatschappelijk doel, zetel) 

 
 

 
 
  _ 
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- dat de door hem/haar meegedeelde informatie in het huidige rapport en desgevallend in de bijlage(n) oprecht en juist is, 

- dat  hij  /  zij  er  zich  toe  verbindt  aan  PI  alle  informatie  te  bezorgen  die  toelaat  de  herkomst  van  de  bedragen  en  de  economische 
rechthebbende van het verzekeringscontract te bepalen, 

- te begrijpen dat het achterhouden van informatie aan PI of haar het  huidige rapport onvolledig ingevuld te bezorgen, de opschorting of de 
stopzetting van de onderschrijvingsprocedure van het verzekeringscontract kan teweegbrengen, 

- dat de bedragen overgedragen in het verzekeringscontract niet afkomstig zijn, naar zijn/haar weten, van een activiteit die verband houdt 

met de ontvoering van minderjarigen, prostitutie et mensenhandel, corruptie, handel in verdovende middelen, inbreuken op de wetgeving 
op wapens en munitie, terrorisme, misdaden en delicten verbonden aan een criminele organisatie, frauduleus faillissement of elke andere 
activiteit die door de wetgeving van het land van zijn verblijf als crimineel gekwalificeerd is. 

 
 

Opgemaakt te  op    
 

Handtekening van de Tussenpersoon (en eventueel de stempel) voorafgegaan door de melding “gelezen en goedgekeurd”: 

 
 
 
 
 
 

 

Handtekening van de Tussenpersoon 

 
 
 

 
 

Vak bestemd voor Private Insurer 

 

Verzekeringsvoorstel/Contract  nr: ........................................................................................................................ 

 
Goedkeuring voor de aanvraag tot onderschrijving/bijkomende storting 

Vraag naar bijkomende informatie en/of bewijsstukken 

Weigering tot de aanvraag tot onderschrijving/bijkomende storting 

 
 

Datum  /  /    

 

Naam van de medewerker:    

 
 
 
 

 
Handtekening van de medewerker: 
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Bijlage A: Rechtspersoon 

 

1. Staat van de rechtspersoon met betrekking tot het verzekeringscontract: 
 

Verzekeringsnemer 

In de loop van het Contract 
Economische rechthebbende 

Bij de beëindiging (bij de verschillende beëindigingen) van het Contract 

 
2. Gegevens met betrekking tot de rechtspersoon 

 

Benaming:    Rechtsvorm:    

Maatschappelijke zetel: 

Datum van oprichting:    
 

Activiteit: 

Vertegenwoordigd door (identiteit van de bestuurder(s)): 
 

2.1.  Naam, voornamen: 

Geboortedatum:    
 

Adres: 

 
Reikwijdte van de handtekeningbevoegdheid:    

 
2..2 Naam, voornamen:    

Geboortedatum:    
 

Adres: 

 

Reikwijdte van de handtekeningbevoegdheid:    

 
 

3. Mededeling 

Verplicht bij te voegen documenten bij het vertrouwelijk rapport: 

- De statuten van de rechtspersoon 

- Een uittreksel van het Handelsregister 

- Indien het Handelsregister nog niet gepubliceerd is, zal een kopij van elk bestaand gelijkaardig document toegevoegd worden 

- Een leesbare kopij (tekst + foto) van een identiteitsbewijs gedurende de geldigheidsperiode (nationale identiteitskaart of paspoort) 

van elke vertegenwoordiger 

- Elke wijziging in de vertegenwoordiging zal tevens onmiddellijk aan PI worden meegedeeld. 

 
Opgemaakt te  op    

Handtekening van de Tussenpersoon (en eventueel de stempel) voorafgegaan door de melding “gelezen en goedgekeurd”: 

 
 
 
 

 
Handtekening van de Tussenpersoon 
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Bijlage B: Economische rechthebbende(n) andere dan de Verzekeringsnemer 

 

1. Gegevens met betrekking tot de rechthebbende in de loop van het Contract 

 
 

1.1 Natuurlijk persoon 

1.1.1 Naam, voornamen:    

Geboortedatum:    

Adres: 

Band met de Verzekeringsnemer:    

1.1.2 Naam, voornamen:    

Geboortedatum:    

Adres: 

Band met de Verzekeringsnemer:    

 
1.1.3 Naam, voornamen:    

Geboortedatum:    

Adres: 

Band met de Verzekeringsnemer:    

1.2. Rechtspersoon: Gelieve bijlage A bij vertrouwelijk rapport in te vullen. 

 
 

2. Mededeling 

 

Een leesbare kopij (tekst + foto) van een identiteitsbewijs gedurende de geldigheidsperiode (nationale identiteitskaart 

of paspoort) van elke rechthebbende moet voorgelegd worden. 

 
3. De tussenpersoon verplicht zich: 

- Aan Private Insurer alle nodige documenten te bezorgen met het oog op de identificatie van de economische 

rechthebbenden in de loop van het Contract; 

- Uitdrukkelijk in het huidige rapport te melden dat hij/zij niet de economische rechthebbende in de loop van het 

Contract is. 

 
Opgemaakt te  op    

Handtekening van de Tussenpersoon (en eventueel de stempel) voorafgegaan door de melding “gelezen en 
goedgekeurd”: 

 
 

Handtekening van de Tussenpersoon 
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