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INLEIDING

De rechten en plichten van de partijen van het Adiameris-contract worden geregeld door de onderhavige ”Algemene voorwaarden” en het 
”Poliscertificaat” dat deze aanvult en desgevallend door de amenderende aanhangsels bij het contract. In geval deze voorwaarden tegenstrijdig zijn, 
primeert het ”Poliscertificaat”.

Adiameris is een levensverzekerings- of kapitalisatiecontract, uitgegeven door OneLife, met maatschappelijke zetel te 38, Parc d’activités de Capellen, 
L-8308 Capellen, Groothertogdom Luxemburg, ingeschreven in het handelsregister van Luxemburg onder het nummer B 34 402.

OneLife is een Luxemburgse verzekeringsmaatschappij, bevoegd tot de commercialisering van haar contracten in het kader van de vrije 
dienstverlening aan Belgische residenten en staat onder toezicht van het Commissariat aux Assurances de Luxembourg (CAA).

Alles wat de oprichting, de werking en de ontbinding van OneLife betreft wordt geregeld en geïnterpreteerd overeenkomstig de Luxemburgse wet en 
in het bijzonder de gewijzigde wet inzake de verzekeringssector van 6 december 1991 (hierna de “wet”).

Artikel 1    Afsluiten van het contract

1.1  Het contract wordt als afgesloten beschouwd vanaf de uitgifte door OneLife van het ”Poliscertificaat”, hetwelk de aanvaarding door 
OneLife materialiseert van de intekening door de verzekeringnemer op een verzekering of een kapitalisatieverrichting (hierna de 
“verzekeringnemer”). Deze aanvaarding vindt hoe dan ook pas plaats na ontvangst door OneLife van de naar behoren ingevulde en 
ondertekende intekenformulieren, van alle voor de uitgifte van het contract vereiste bewijsstukken en van de betaling van de premie.

Artikel 2    Aanvangsdatum van het contract

2.1   Het contract gaat in op de datum die vermeld wordt in het ”Poliscertificaat”.

Artikel 3    Type en duur van het contract

3.1    Het contract wordt automatisch uitgegeven in de vorm van een levensverzekering van levenslange duur.

3.2  Op uitdrukkelijke aanvraag van de verzekeringnemer kan het levensverzekeringscontract worden uitgegeven voor een bepaalde duur. In 
deze hypothese zal de duur tussen de 10 en de 99 jaar moeten bedragen. Na afloop van deze duur (en behoudens de hypothese waarbij een 
begunstigde bij leven werd aangeduid, die niet de verzekeringnemer is), heeft de verzekeringnemer de mogelijkheid om de contractduur met 
een jaar te verlengen, middels een schriftelijke berichtgeving aan OneLife, uiterlijk 6 maanden voor de vervaldatum van het contract.

3.3  Op uitdrukkelijke aanvraag van de verzekeringnemer kan het contract ook worden uitgegeven in de vorm van een kapitalisatiecontract 
voor een bepaalde duur van minimum 10 en maximum 99 jaar. Onder deze voorwaarde kan de verzekeringnemer de duur van zijn contract 
verlengen voor een periode van een jaar waarvan de termijn verlengd kan worden, door middel van een schriftelijke berichtgeving aan 
OneLife, uiterlijk 1 maand voor de vervaldatum van het contract.

3.4     Het contract eindigt in de volgende omstandigheden:

•	 hetzij bij volledige afkoop van het contract;
•	 hetzij op de eindvervaldag van het contract;
•	 of bij overlijden van de verzekerde (uitsluitend bij levensverzekeringscontract).

Artikel 4    Hoofdkenmerken van het contract

4.1  Het Adiameris-contract is een levensverzekeringscontract op naam, uitgedrukt in rekeneenheden, met vrije stortingen en afkopen, in de 
vorm van een levensverzekerings- of kapitalisatiecontract. Het contract is gekoppeld aan een intern verzekeringsfonds, “dedicated fund” 
genoemd, belegd in een portefeuille van onderliggende activa op basis van een persoonlijke beleggingsstrategie (persoonlijke portefeuille) of 
een standaardstrategie (modelportefeuille). OneLife verbindt zich enkel op het aantal rekeneenheden, maar niet op hun waarde. De waarde 
van deze rekeneenheden, die de waarde van de onderliggende activa na aftrek van kosten weerspiegelt, wordt niet gewaarborgd door 
OneLife, maar is onderworpen aan op- en neerwaartse schommelingen die afhangen van de evolutie van de financiële markten. Het 
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financiële risico van de verrichtingen wordt bijgevolg volledig gedragen door de verzekeringnemer. Het Adiameris-contract biedt op 
geen enkel moment een rendements- en/of kapitaalwaarborg.

4.2  De activa van het interne fonds worden door OneLife gedeponeerd bij een depositobank. Deze activa zijn het exclusieve eigendom van 
OneLife. In geval van vereffening van OneLife, beschikt de verzekeringnemer over het gemeenschappelijke voorrecht van alle verzekerde 
verzekeringnemers overeenkomstig artikel 39 van de wet, maar geniet met betrekking tot de onderliggende activa van geen enkel 
voorkeursrecht dat hem in een bevoorrechte positie zou stellen t.o.v. de andere verzekerde verzekeringnemers.

4.3    De beleggingsstrategie van het interne fonds wordt bepaald (voor een persoonlijke strategie) of gekozen (voor een standaardstrategie)   
op het moment van intekening, op basis van het beleggersprofiel van de verzekeringnemer. De verzekeringnemer wordt verzocht om 
hiertoe de vragenlijst in het formulier ”Beleggersprofiel” in te vullen die hem zal helpen bij het bepalen van zijn beleggersprofiel. Eens dit 
beleggersprofiel bepaald werd, wordt de verzekeringnemer verzocht te opteren voor het interne fonds en de (persoonlijke of standaard) 
beleggingsstrategie te kiezen die het best past bij zijn beleggersprofiel. Enkel de verzekeringnemer zelf blijft in elk geval verantwoordelijk 
voor de belegging die hij uitvoert in het contract en het interne fonds dat ermee verbonden is, en aanvaardt het risico dat met een dergelijke 
belegging verbonden is. Het staat de verzekeringnemer vrij om bij OneLife de wijziging van de persoonlijke beleggingsstrategie die voor het 
interne fonds geldt aan te vragen, of een andere standaardstrategie te kiezen, en dit voor zover een dergelijke wijziging overeenstemt met zijn 
beleggersprofiel.

4.4   OneLife behoudt zich het recht voor het beheer van het interne fonds over te dragen.

4.5   Het contract stelt zich tot doel om middels de storting van een of meerdere premies een kapitaalopbouw mogelijk te maken.

4.6  Op de vervaldatum van het levensverzekeringscontract van levenslange duur, en behoudens volledige afkoop van het contract voor de 
datum van het overlijden, wordt zoals in artikel 10 beschreven een kapitaal uitgekeerd, berekend op de datum van de aankondiging van het 
overlijden van de verzekerde, aan de aangeduide begunstigde in geval van overlijden, of bij ontstentenis aan de verzekeringnemer of zijn 
rechthebbenden.

4.7  Op de vervaldatum van het levensverzekeringscontract van bepaalde duur, behoudens volledige afkoop of overlijden van de verzekerde, 
wordt een kapitaal bij leven, gelijk aan de afkoopwaarde van het contract berekend op de vervaldatum van het contract, uitgekeerd aan:
•	 de verzekeringnemer;
•	 of de aangeduide begunstigde bij leven; bij ontstentenis aan de verzekeringnemer of zijn rechthebbenden.

4.8  Op de vervaldatum van het kapitalisatiecontract wordt een kapitaal uitgekeerd aan de verzekeringnemer, dat gelijk is aan de afkoopwaarde 
van het contract, berekend op de vervaldatum van het contract. In geval van overlijden van de verzekeringnemer op het kapitalisatiecontract 
vóór de vervaldatum, wordt het contract niet beeïndigd maar blijft gelden in het voordeel van de erfgenamen of rechthebbenden.

4.9  Onverminderd de bepalingen van het onderstaande artikel 4.10, gebeurt elke betaling van een prestatie door OneLife (ingevolge een 
verzaking, gedeeltelijke of volledige afkoop, uitkering bij overlijden of terugbetaling op de vervaldag van het contract) door middel 
van een bankoverschrijving op de bankrekening die werd geopend op naam van de verzekeringnemer (in voorkomend geval van de 
begunstigde) in het land waar hij woont.

4.10  Activa met beperkte liquiditeit: ingevolge een belegging in activa met beperkte liquiditeit, daarmee wordt bedoeld andere activa dan 
cash en genoteerde aandelen en obligaties, gestructureerde producten en aandelen van fondsen van het open type, behoudt OneLife 
zich het recht voor de prestatie (ingevolge een verzaking, gedeeltelijke of volledige afkoop, uitkering bij overlijden of terugbetaling op 
de vervaldag van het contract), niet in geld uit te keren, maar door overdracht aan de begunstigde van het eigendom van de activa in 
kwestie. Naargelang de betreffende activa kan deze overdracht een min of meer lange periode in beslag nemen.

Artikel 5    Premie

5.1  Betalingsmodaliteiten van de premie 
De betaling van de premie (initiële of aanvullende premie) gebeurt naar keuze van de verzekeringnemer door hetzij de overdracht van 
liquiditeiten, hetzij de overdracht van een bestaande effectenportefeuille, hetzij per cheque. Ongeacht de modaliteit gebeurt de betaling van 
de premie op een van de bankrekeningen geopend op naam van OneLife bij haar depositobank.

 De onafhankelijke professionals (makelaars, vermogensbeheerders, enz.) via wie de verzekeringnemer kan intekenen op het door OneLife 
uitgegeven contract, zijn geen mandatarissen van OneLife. Bijgevolg zijn ze niet bevoegd voor het innen van de premies, om intekeningen te 
aanvaarden of om de contractuele documenten in naam van OneLife op te maken.

 In bepaalde landen en in Luxemburg, zijn de transfers van fondsen naar het buitenland of afkomstig uit het buitenland onderworpen aan 
douanemeldingsformaliteiten (zonder afbreuk te doen aan eventuele belastingen die van toepassing kunnen zijn bij het betalen van de 
premie van een bestaande effectenportefeuille).

5.2  Initiële premie 
Het bedrag van de initiële premie wordt vastgelegd op minimum 250.000 EUR (of de tegenwaarde daarvan in een andere valuta). In geval 
van betaling door overdracht van een bestaande effectenportefeuille, wordt het bedrag van de premie bepaald op basis van de waardering 
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van deze activa door de depositobank of op basis van een verslag van een onafhankelijk expert. In dit laatste geval vallen de kosten voor de 
waardebepaling uitsluitend ten laste van de verzekeringnemer.

5.3  Aanvullende premie 
Het minimumbedrag van elke aanvullende premie wordt vastgelegd op 25.000 EUR (of de tegenwaarde daarvan in een andere valuta). 
In geval van betaling door overdracht van een bestaande effectenportefeuille, wordt het bedrag van de premie bepaald op basis van de 
waardering van deze activa door de depositobank of op basis van een verslag van een onafhankelijk expert. In dit laatste geval vallen de 
kosten voor de waardebepaling uitsluitend ten laste van de verzekeringnemer.

5.4  Aanvaarde activa 
De samenstelling van het interne fonds zal de beleggingsregels en -beperkingen opgelegd door het CAA respecteren. OneLife behoudt zich 
evenwel het recht voor om op elk moment restrictiever te zijn dan het CAA en bepaalde activa te verbieden of het gebruik ervan te beperken 
tot een percentage dat lager is dan wat het CAA toestaat. In ieder geval wordt minimum 1% van het totaal van gestorte premies of van de 
contractwaarde -indien deze hoger is dan het totaal van gestorte premies- belegd in contanten en op een zichtrekening gestort, die deel 
uitmaakt van het interne fonds en waarvan de valuta dezelfde is als die van het contract.

5.5  Belegging van de premie 
Elke door de verzekeringnemer betaalde premie wordt belegd na aftrek van alle geldende taksen en instapkosten en na aanvaarding door 
OneLife ten vroegste de eerste werkdag volgende op de ontvangst (of de waardering door de depositobank of een onafhankelijk expert in 
geval van overdracht van een bestaande effectenportefeuille) en de aanvaarding van de premie. OneLife behoudt zich het recht voor om de 
premie in een monetair fonds te beleggen tot aan de vervaldag van de verzakingsperiode.

5.6  Onverminderd artikel 5.5 zal de bruto premie 100% worden toegekend indien de verzekeringnemer een natuurlijk persoon is en de gekozen 
structuur van de acquisitiekosten de structuur van de oprichtingskosten is zoals bepaald in artikel 6.3.

5.7  Oorsprong van de fondsen 
Door het ”Intekenformulier” te ondertekenen, verbindt de verzekeringnemer zich ertoe dat geen enkele storting van frauduleuze aard is, 
afkomstig van een inbreuk op de Richtlijn 2005/60/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 oktober 2005 tot voorkoming van 
het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme of op de wet van Luxemburg van 12 
november 2004 die deze richtlijn omzet. Bij de intekening en voor elke latere premiestorting verbindt de verzekeringnemer zich ertoe elk 
bewijsstuk over de oorsprong van de fondsen voor te leggen dat door OneLife wordt gevraagd.

5.8  Reductie en omzetting 
De verzekeringnemer heeft geen recht op reductie, omzetting of omvorming.

Artikel 6    Kosten

6.1  De verschillende op het contract van toepassing zijnde kosten worden hierna beschreven. In het algemeen worden de kosten afgehouden op 
de contanten, gestort op de zichtrekening die deel uitmaakt van het interne fonds. De in geldbedragen uitgedrukte kosten werden bepaald op 
1 januari 2014 en worden elk jaar op 1 januari herzien. De indexering is afhankelijk van de evolutie van de Luxemburgse loonindex (Indice 
Mobile des Salaires luxembourgeois) (775,17 op 1 oktober 2013), die wordt gepubliceerd door het Institut national de la statistique et des 
études économiques du Luxembourg.

 De acquisitiekosten en de administratie beheerskosten worden geheel of gedeeltelijk aan de tussenpersoon uitgekeerd bij wijze van 
vergoeding (respectievelijk acquisitieprovisies en commissies op uitstaande bedragen) voor de door de tussenpersoon in het kader 
van het contract verleende verzekeringsbemiddelingsdiensten. 

 De verzekeringnemer kan op zijn eerste verzoek en meer bepaald vóór de ondertekening van het «Intekenformulier», gedetailleerde 
informatie van zijn tussenpersoon ontvangen over de vergoeding die hem toekomt en haar precieze bedrag. De verzekeringnemer 
kan deze informatie ook van OneLife ontvangen, op schriftelijk verzoek, na de uitgifte van het contract.

6.2 OneLife behoudt zich het recht voor om op elk moment nieuwe kosten in te voeren in de volgende omstandigheden:
•	 in geval van wijziging van de wetgeving of de toepasselijke regels (inclusief fiscaal stelsel);
•	 indien zich een externe gebeurtenis voordoet die aan haar controle ontsnapt.

6.3  Acquisitiekosten 
Bij intekening op het contract bepaalt de verzekeringnemer in overleg met zijn tussenpersoon in verzekeringen welke structuur van 
acquisitiekosten hem het best schikt. Hij heeft de keuze tussen twee types van structuur. Eenmaal de structuur gekozen, geldt deze voor de 
volledige duur van het contract en is hij van toepassing op elk van de in het contract gestorte premies (initiële of aanvullende premie). De 
voorgestelde structuren zijn:
•	 Instapkosten: indien de keuze van de verzekeringnemer uitgaat naar deze structuur, zal OneLife bij de initiële storting en bij elke 

aanvullende storting achteraf, maximum 5% instapkosten afhouden van het bedrag van de premie na aftrek van de geldende taksen.
•	 Oprichtingskosten: indien de keuze van de verzekeringnemer uitgaat naar deze structuur, bedragen de oprichtingskosten maximum 5% 

van elke gestorte premie. De oprichtingskosten worden over een periode van maximum 5 jaar maandelijks afgehouden in gelijke delen 
tot volledige afhouding van het verschuldigde bedrag. In geval van volledige afkoop zal OneLife overgaan tot een volledige vervroegde 
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afhouding van de op de datum van de volledige afkoop nog niet-gerecupereerde oprichtingskosten. In geval van gedeeltelijke afkoop 
mag het saldo na deze afkoop niet kleiner zijn dan het bedrag van de nog niet-gerecupereerde oprichtingskosten. In tegengesteld geval 
zal OneLife overgaan tot de volledige afkoop van het contract zoals beschreven in artikel 9.5.

6.4  Administratieve beheerskosten van het contract 
De administratieve beheerskosten van het contract zijn jaarlijkse kosten en bedragen maximum 1.230 EUR (of de tegenwaarde daarvan 
in een andere valuta), vermeerderd met maximum 1,5% van de contractwaarde per jaar. Deze kosten worden maandelijks berekend op 
basis van de waarde van het contract zoals vastgesteld op de laatste werkdag van de afgelopen maand. De afhouding heeft plaats binnen 
5 werkdagen na de vaststellingsdatum. Ze worden vervroegd afgehouden bij een volledige afkoop of bij overlijden van de verzekerde. In dit 
geval zal het bedrag bepaald worden naar rata van het aantal werkdagen tussen de eerste dag van de betreffende maand en de datum van de 
afkoop of het overlijden.

6.5  Kosten in verband met de overlijdensdekking of risicopremies (uitsluitend bij levensverzekeringscontract) 
Als vergoeding voor de aangegane verbintenissen int OneLife maandelijks berekende risicopremies waarvan het bedrag varieert naargelang 
de leeftijd en de gezondheidstoestand van de verzekerde (of van de jongste verzekerde in geval van gezamelijke intekening met afwikkeling 
bij het laatste overlijden) en het risicokapitaal op de maandelijkse vaststellingsdatum* (zie de jaarlijkse tarieven in bijlage 2). De afhouding 
vindt plaats binnen 5 werkdagen na de vaststellingsdatum.

6.6  Financiële beheerskosten 
De financiële beheerskosten van de portefeuille van onderliggende activa zijn jaarlijks en worden vermeld in “Bijlage 1 – Modelportefeuille” 
(voor een standaardstrategie) of “Bijlage 2 – Persoonlijke portefeuille” (voor een persoonlijke strategie). Deze kosten worden over het algemeen 
drie- of zesmaandelijks afgehouden, afhankelijk van de toepasselijke procedures bij de beheerder. Ze worden vervroegd afgehouden bij een 
volledige afkoop of bij overlijden van de verzekerde. In dit geval zal het bedrag bepaald worden naar rata van het aantal werkdagen tussen de 
eerste dag van het betreffende trimester of semester en de datum van de afkoop of het overlijden.

6.7  Depositokosten 
De depositokosten zijn jaarlijkse kosten en worden vermeld in het “Intekenformulier”. Deze kosten worden over het algemeen drie- of 
zesmaandelijks afgehouden, afhankelijk van de toepasselijke procedures bij de depositobank. Ze worden vervroegd afgehouden bij een 
volledige afkoop of bij overlijden van de verzekerde. In dit geval zal het bedrag bepaald worden naar rata van het aantal werkdagen tussen de 
eerste dag van het betreffende trimester of semester en de datum van de afkoop of het overlijden.

6.8  Afkoopkosten 
De volledige afkoop van een contract geeft geen aanleiding tot uitstapkosten. De verzekeringnemer heeft de mogelijkheid tot één 
gedeeltelijke afkoop per jaar zonder dat hiertoe enige kost aangerekend wordt. Met jaar wordt bedoeld een periode van twaalf maanden van 
de aanvangsdatum van het contract of vanaf de verjaardag van het contract. Elke bijkomende gedeeltelijke afkoop tijdens hetzelfde jaar geeft 
aanleiding tot een schadevergoeding zoals beschreven in artikel 9.6.

6.9  Andere kosten
•	 Kosten voor kennisgeving van situatie (andere dan de jaarlijkse en de maandelijkse informatie beschikbaar via de beveiligde website):  

26 EUR (of de tegenwaarde daarvan in een andere valuta);
•	 Kosten voor wijziging van depositobank en/of beheerder: 51 EUR (of de tegenwaarde daarvan in een andere valuta);
•	 Pandgevingskosten: 154 EUR (of de tegenwaarde daarvan in een andere valuta);
•	 Elke andere bijzondere aanvraag wordt gefactureerd aan een uurtarief van 154 EUR (of de tegenwaarde daarvan in een andere valuta).

Artikel 7    Heffing van de taks op de verzekeringsverrichtingen

7.1   Indien de taks op de beursverrichtingen verschuldigd is (zie “Fiscale toelichting” in bijlage) en indien de structuur van de acquisitiekosten 
de structuur van de oprichtingskosten is, dan wordt het in hoofde van deze taks verschuldigde bedrag afgehouden mensualiteiten in gelijke 
delen, verspreid over een periode van maximum 5 jaar. In geval van volledige afkoop gaat OneLife over tot de volledige afhouding van de nog 
niet-afgehouden mensualiteiten op de datum van de volledige afkoop. In de hypothese dat de gekozen structuur van de acquisitiekosten de 
structuur van de instapkosten is, dan wordt het bedrag van de verschuldigde taks onmiddellijk afgehouden van de gestorte bruto premie.

Artikel 8    Valuta van het contract

8.1 De verzekeringnemer kiest in het ”Intekenformulier” de valuta van het contract onder voorbehoud van het akkoord van OneLife. Indien geen 
valuta wordt gekozen, luidt het contract in euro.

8.2  De valuta van het contract dient voor de communicatie van de waarde van het contract. Ze dient ook voor de storting van de premies. 
Behoudens andersluidende instructie door de verzekeringnemer, gebeurt de betaling van de prestaties door OneLife in de valuta van het 
contract.

* Het risicodragend kapitaal wordt gedefinieerd als het verschil tussen het bedrag van overlijdensdekking, op de dag waarop de risicopremie berekend 
wordt, en de afkoopwaarde van het contract op dezelfde dag.
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8.3 De omwisselingen gebeuren aan de geldende wisselkoers op het ogenblik van de verrichtingen. De eventuele wisselkosten zijn voor rekening 
van de verzekeringnemer.

Artikel 9    Afkopen

9.1 Voor de eindvervaldag van het contract kan de verzekeringnemer een gedeeltelijke of volledige afkoop ervan uitvoeren in overeenstemming 
met de onderstaande modaliteiten:

9.1.1  Ten vroegste op de eerste werkdag volgend op de ontvangstdatum van alle hieronder vermelde documenten, gaat OneLife over 
tot de desinvestering van alle onderliggende activa (volledige afkoop) of een deel ervan (gedeeltelijke afkoop). De betaling van de 
afkoopwaarde vindt plaats wanneer alle betreffende onderliggende activa ten gelde zijn gemaakt.

9.1.2  Behoudens andersluidende instructie vindt de betaling van het bedrag van de afkoop plaats in de valuta van het contract.

9.1.3  Activa met beperkte liquiditeit: indien de desinvestering betrekking heeft op activa met beperkte liquiditeit, daarmee wordt bedoeld 
andere activa dan cash en genoteerde aandelen en obligaties, gestructureerde producten en aandelen van fondsen van het open 
type, behoudt OneLife zich het recht voor de prestatie (ingevolge gedeeltelijke of volledige afkoop), niet in geld uit te keren, maar 
door overdracht aan de verzekeringnemer van het eigendom van de activa in kwestie. Naargelang de betreffende activa kan deze 
overdracht een min of meer lange periode in beslag nemen.

9.2 OneLife verbindt zich enkel op het aantal rekeneenheden, maar niet op hun waarde, welke onderworpen is aan op- of neerwaartse 
schommelingen. Het financiële risico van de verrichtingen wordt bijgevolg volledig gedragen door de verzekeringnemer.

9.3 OneLife wenst de aandacht te vestigen op de volgende feiten:
•	 een volledige of gedeeltelijke afkoop kan een weerslag hebben op het rendement van de belegging;
•	 een volledige of gedeeltelijke afkoop kan onderworpen zijn aan belastingen;
•	 een volledige of gedeeltelijke afkoop van een lopend contract met het oog op de intekening op een ander contract is over het algemeen 

nadelig voor de verzekeringnemer.

9.4  Afkoopwaarde 
De afkoopwaarde van het contract wordt gedefinieerd als de waarde van de onderliggende activa, verminderd met de vervallen en nog niet-
geïnde kosten.

9.5  Volledige afkoop
•	 De volledige afkoop beëindigt het contract. De aanvraag tot volledige afkoop moet schriftelijk gedaan worden en door de 

verzekeringnemer, gedateerd en ondertekend, gericht worden aan OneLife samen met een kopie van de geldige identiteitskaart van de 
verzekeringnemer. Mogelijk moet de verzekeringnemer ook, op verzoek van OneLife, aanvullende documenten of informatie bezorgen 
en dit om OneLife in staat te stellen aan alle op haar toepasselijke wettelijke verplichtingen te voldoen.

•	 De aanvraag tot afkoop zal na volledige ontvangst behandeld worden op de eerste werkdag (dat wil zeggen eender welke dag van de 
week bij uitsluiting van zaterdag, zondag of feestdag in het Groothertogdom Luxemburg en onder voorbehoud dat deze bij OneLife 
uiterlijk om 16u CET wordt ontvangen en ze zal worden uitgevoerd wanneer alle betreffende onderliggende activa ten gelde zijn 
gemaakt (zoals vermeld in artikel 9.1 van deze ”Algemene voorwaarden”). In het geval dat OneLife deze aanvraag na dit uur zou 
ontvangen, zal zij de eerst volgende werkdag verwerkt worden.

•	 De volledige afkoop van het contract geeft geen aanleiding tot afkoopkosten. Indien de gekozen kostenstructuur de structuur 
“oprichtingskosten” is, zal OneLife overgaan tot een volledige vervroegde afhouding van de op de datum van de volledige afkoop nog 
niet-gerecupereerde oprichtingskosten.

9.6  Gedeeltelijke afkoop 
Elke aanvraag tot gedeeltelijke afkoop moet voldoen aan het geheel van de volgende voorwaarden:
•	 De aanvraag tot gedeeltelijke afkoop moet schriftelijk gedaan worden en door de verzekeringnemer, gedateerd en ondertekend, gericht 

worden aan OneLife samen met een kopie van de geldige identiteitskaart van de verzekeringnemer. Mogelijk moet de verzekeringnemer 
ook, op verzoek van OneLife, aanvullende documenten of informatie bezorgen en dit om OneLife in staat te stellen aan alle op haar 
toepasselijke wettelijke verplichtingen te voldoen.

•	 De aanvraag tot afkoop zal na volledige ontvangst behandeld worden op de eerste werkdag (dat wil zeggen eender welke dag van de 
week bij uitsluiting van zaterdag, zondag of feestdag in het Groothertogdom Luxemburg en onder voorbehoud dat deze bij OneLife 
uiterlijk om 16u CET wordt ontvangen en ze zal worden uitgevoerd wanneer alle betreffende onderliggende activa ten gelde zijn 
gemaakt (zoals vermeld in artikel 9.1 van deze ”Algemene voorwaarden”). In het geval dat OneLife deze aanvraag na dit uur zou 
ontvangen, zal zij de eerst volgende werkdag verwerkt worden.

•	 Het minimum afkoopbedrag kan niet lager zijn dan 10.000 EUR (of de tegenwaarde daarvan in een andere valuta).
•	 De verzekeringnemer heeft de mogelijkheid tot één gedeeltelijke afkoop  per  jaar,  zonder  dat  hiertoe  enige  kost  aangerekend wordt.  

Met jaar wordt bedoeld een periode van twaalf maanden van de aanvangsdatum van het contract of vanaf de verjaardag     van het 
contract. Elke  bijkomende  gedeeltelijke  afkoop  tijdens  hetzelfde  jaar  voor  een  bedrag  van  minder  dan  20.000  EUR  (of  de  
tegenwaarde  daarvan  in  een  andere  valuta)  geeft  aanleiding  tot  uistapkost   van   51   EUR   (of   de   tegenwaarde daarvan   in   
een   andere   valuta).   Deze   kost   bedraagt   0,25%   van   het   afkoopbedrag   indien   dit   meer   bedraagt   dan    20.000 EUR (of de 
tegenwaarde daarvan in een andere valuta). 
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•	 Waarschuwing: de gedeeltelijke afkopen die de waarde van het contract tot onder de grens van 250.000 EUR brengen (of de 
tegenwaarde ervan in een andere valuta) zijn niet toegestaan. OneLife behoudt zich desgevallend het recht voor om de verrichting te 
weigeren. In dit geval zal de verzekeringnemer de totale akoop van het contract kunnen aanvragen zonder boetes.

Artikel 10    Overlijdensdekking (uitsluitend bij levensverzekeringscontract)

10.1  In geval van overlijden van de verzekerde keert OneLife het voorziene kapitaal bij overlijden uit, zoals hieronder beschreven.

10.2  In het geval van een levensverzekering op twee hoofden is de uitkering in principe verschuldigd bij het overlijden van de langstlevende 
verzekerde, tenzij anders bepaald in het ”Intekenformulier”.

10.3  Overlijdensdekking 101%  
De van toepassing zijnde overlijdensdekking bedraagt 101% van de afkoopwaarde van het contract zoals bepaald in artikel 9.4. De 
afkoopwaarde wordt bepaald op de eerste werkdag volgend op de kennisgeving aan OneLife van het overlijden van de verzekerde op basis 
van de eerste beschikbare waarde voor elk van de onderliggende activa in de portefeuille. Deze dekking wordt teruggebracht tot 100% van de 
afkoopwaarde van het contract indien de verzekerde de leeftijd van 85 jaar heeft bereikt op het moment van het overlijden.

10.4  Algemene voorwaarden met betrekking tot de overlijdensdekking

10.4.1  Voorwaarden betreffende de woonplaats van de verzekerde: de verzekerde moet woonachtig zijn in de Europese Unie of in het 
Zwitsers Eedgenootschap.

10.4.2  Voorwaarden betreffende de leeftijd van de verzekerde: de verzekerde moet ouder dan 5 en jonger dan 85 jaar zijn op de dag van 
intekening op het contract. In geval van een verzekering op meerdere levens geldt die leeftijdsvoorwaarde met betrekking tot de 
jongste verzekerde.

10.4.3  Aanvangsdatum van de overlijdensdekking: onder voorbehoud van bijzondere aanvaarding door OneLife, gaat de 
overlijdensdekking in op de datum van uitgifte van het contract.

10.4.4  Uitgesloten risico’s: uitgesloten van enige overlijdensdekking: overlijden van de verzekerde ten gevolge van:
•	 zelfmoord of poging tot zelfmoord van de verzekerde binnen een jaar na de aanvangsdatum van de overlijdensdekking;
•	 gebeurtenissen in verband met oorlog, oproer, vechtpartijen of militaire operaties;
•	 druggebruik;
•	 directe of indirecte effecten van ontploffing, straling, warmte die vrijkomt uit de transmutatie van kernen of radioactiviteit. 

Blijven evenwel gedekt de schade veroorzaakt door ioniserende stralingsbronnen die gebruikt worden of bestemd zijn voor 
gebruik buiten een nucleaire installatie;

•	 de uitvoering van een doodstraf of vervolging voor een misdaad of opzettelijke fout waarvan het verzekerde leven aangewezen 
is als de dader of mededader en waarvan hij of zij de gevolgen had kunnen voorzien.

10.4.5   Territoriale beperkingen: de overlijdensdekkingen zijn overal ter wereld geldig.

10.5   Risicopremies 
Als vergoeding voor de aangegane verbintenissen int OneLife maandelijks berekende risicopremies. De bedragen daarvan worden bepaald 
op basis van de referentietafels in bijlage 2 en zijn afhankelijk van de leeftijd en de gezondheidstoestand van de verzekerde (of van de jongste 
verzekerde in geval van gezamelijke intekening met afwikkeling bij het laatste overlijden) evenals van het risicokapitaal op het ogenblik van 
de inning*. OneLife zal in de volgende gevallen een verhoging van 10% toepassen op het normale tarief van de risicopremies:
•	 indien er op ten minste één van de vragen van de gezondheidvragenlijst positief geantwoord wordt, of
•	 indien geen antwoord gegeven wordt op ten minste één van de vragen van de gezondheidvragenlijst.

 Een verhoging is ook van toepassing op de contracten, afgesloten op twee verzekerden met de optie voor de ontbinding bij het eerste 
overlijden. In dit geval wordt de risicopremie samengesteld uit de som van de tarieven van toepassing op elke verzekerde.

10.6  Stopzetting van de overlijdensdekking
 De overlijdensdekking wordt onmiddellijk beëindigd in de volgende gevallen:

•	 ingevolge de betaling van het overlijdenskapitaal bij het overlijden van de verzekerde (of de langstlevende verzekerde);
•	 of op de dag dat de verzekerde 85 jaar wordt (of de jongste verzekerde indien er meerdere verzekerden zijn aangewezen);
•	 of op de eindvervaldag van het contract;
•	 of in geval van verzaking van het contract voor het einde van de termijn van 30 dagen;
•	 of in geval van volledige afkoop van het contract;
•	 of in geval van wanbetaling van de risicopremie;
•	 of in geval van verandering van woonplaats van de verzekerde naar een land dat geen lid is van de Europese Unie of het Zwitsers 

Eedgenootschap. 
 

* Het risicokapitaal wordt bepaald als het verschil tussen het bedrag van de overlijdensgarantie, op de dag van de berekening van de risicopremie, en de 
afkoopwaarde van het contract op dezelfde datum.
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10.7  Verplichte formaliteiten bij overlijden van de verzekerde 
Behoudens verzwijging of valse verklaring vanwege de verzekeringnemer of de verzekerde, zal OneLife het kapitaal bij overlijden uitbetalen 
na ontvangst van de volgende originele documenten:
•	 het ”Poliscertificaat”;
•	 de overlijdensakte van de verzekerde;
•	 de vereiste rechtsgeldige documenten voor het identificeren van en de kennis over de begunstigde (indien de begunstigde niet de 

verzekeringnemer is);
•	 indien het kapitaal bij overlijden uitgekeerd dient te worden aan een begunstigde die niet bij naam is aangeduid, een bekendheidsakte 

waarin de rechten van degene die de uitkering van het kapitaal aanvraagt, vastgelegd zijn;
•	 een geneeskundige verklaring waarin de oorzaak, evenals de datum en het uur van overlijden vermeld zijn en die is opgesteld door de 

arts die de verzekerde behandelde gedurende zijn laatste ziekte of die het plotselinge overlijden heeft vastgesteld. Indien het overlijden 
te wijten is aan een ziekte, dient de geneeskundige verklaring tevens de aard van de ziekte te vermelden, en de datum waarop de ziekte 
voor het eerst is vastgesteld. In het geval van overlijden door ongeval zullen de datum en de omstandigheden van het ongeval vermeld 
worden;

•	 alle andere documenten die noodzakelijk zijn voor het beheer van het dossier;
•	 een uitkeringsaanvraag met de instructies voor de betaling van het kapitaal.

10.8  Verhuis van de verzekeringnemer naar het buitenland

•	 Elk land heeft een ander belastingstelsel. Als de verzekeringnemer bijgevolg beslist te verhuizen naar een ander land, wordt zijn 
contract mogelijk onderworpen aan een ander belastingstelsel dan het stelsel dat in België toepasselijk is.

•	 De verzekeringnemer begrijpt dat de geldende overlijdensdekking in een dergelijk geval mogelijk niet voltstaat in het land waarnaar hij 
is verhuisd.

Artikel 11    Begunstigde(n) bij leven of bij overlijden (uitsluitend bij 
levensverzekeringscontract)

11.1  OneLife vestigt de aandacht van de verzekeringnemer op het bestaan van de rechten van zijn eventuele reservataire erfgenamen. Op de 
betaalde premies zou immers aan inkorting, of voor zover de verzekeringnemer dit uitdrukkelijk heeft vermeld, aan inbreng onderworpen 
worden.

11.2  Aanwijzing van de begunstigde

11.2.1  De verzekeringnemer kan vrij een of meerdere begunstigden bij leven aan het einde van de vastgelegde termijn of bij overlijden van 
de verzekerde aanduiden. Hij kan zijn keuze op elk ogenblik wijzigen onder voorbehoud van de precisering in het volgende punt 
betreffende de aanvaarding van de begunstiging van het contract. OneLife zal de aanduiding of herroeping van de begunstigde 
enkel in aanmerking nemen indien zij daarvan schriftelijk in kennis is gesteld (origineel document), ofwel bij de intekening ofwel 
op een later ogenblik, maar in elk geval vóór het overlijden van de verzekerde, of vóór de eindvervaldag van het contract voor de 
begunstigden bij leven.

11.2.2  Ingeval meerdere begunstigden zijn aangeduid en tenzij de verzekeringnemer andere instructies heeft gegeven, zal een gelijke 
verdeling van de begunstiging toegepast worden.

11.2.3 Het vooroverlijden van één of meer begunstigden die bij naam zijn aangeduid, zal de herroeping van de begunstiging tot gevolg 
hebben, tenzij in een uitdrukkelijke tegenovergestelde clausule aan OneLife meegedeeld is dat het deel van de vooroverleden 
begunstigde zal worden toegekend aan een of meer plaatsvervangende, al of niet bij naam aangeduide begunstigden. Als er 
geen of meer plaatsvervangende, al of niet bij naam aangeduide begunstigden zijn aangeduid, zal het deel van de vooroverleden 
begunstigde worden toegekend aan de (overlevende) verzekeringnemer of, bij ontstentenis, aan zijn rechthebbenden.

11.2.4  Indien de verzekeringnemer geen begunstigde aan het contract heeft toegewezen, zal de begunstiging van het contract worden 
uitgekeerd aan de (overlevende) verzekeringnemer of aan zijn rechthebbenden, met dien verstande dat deze laatsten de prestatie 
van het contract zullen ontvangen krachtens een derdenbeding en niet in hun hoedanigheid van erfgerechtigden.

11.2.5  Als de wettige en/of testamentaire erfgenamen of de rechthebbenden als begunstigden zijn aangewezen zonder vermelding van 
hun naam, zullen de verzekeringsprestaties niet aan de nalatenschap van de (overlevende) verzekeringnemer verschuldigd zijn   
in de mate dat zij de prestatie van het contract zullen ontvangen krachtens een derdenbeding en niet in hun hoedanigheid van 
erfgerechtigden.

11.2.6  OneLife vestigt de aandacht van de verzekeringnemer op de mogelijkheid om in een andersluidend beding te bepalen dat de 
verzekeringsprestaties aan de nalatenschap van de (overlevende) verzekeringnemer verschuldigd zullen zijn. Dat andersluidende 
beding moet dan worden toegevoegd in het “Intekenformulier”. 
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11.3  Herroeping van de begunstigde 
De verzekeringnemer heeft het recht de aangeduide begunstigde(n) te herroepen op elk ogenblik   vóór de eindvervaldag van het contract 
voor wat de begunstigde(n) bij leven betreft, en vóór het overlijden van de verzekerde voor wat de begunstigde(n) bij overlijden betreft, tenzij 
de begunstiging van het contract geheel of gedeeltelijk aanvaard is. Enkel een schriftelijk meegedeelde herroeping (origineel document) kan 
ingeroepen worden tegenover OneLife.

11.4  Aanvaarding van het contract 
De aangeduide begunstigde(n) kan (kunnen) (het gedeelte van) de begunstiging van het contract aanvaarden. De aanvaarding van de 
begunstiging van het contract kan enkel gebeuren door middel van een aanhangsel bij het contract, ondertekend door de begunstigde, de 
verzekeringnemer en OneLife. Na het overlijden van de verzekeringnemer zal de aanvaarding echter gebeuren door eenzijdige kennisgeving 
van de begunstigde aan OneLife. Zodra de begunstiging van het contract geheel of gedeeltelijk aanvaard is, kan de verzekeringnemer onder 
andere de volgende verrichtingen niet meer uitvoeren zonder de uitdrukkelijke toestemming van de begunstigde(n): gedeeltelijke of volledige 
afkoop, wijziging of herroeping van de begunstigingsclausule, belangeloze afstand of tegen vergoeding, zowel van het contract als van de 
rechten die aan dat contract verbonden zijn, de duur van het contract verlengen of het contract hiervoor in onderpand geven. Deze lijst is niet 
exhaustief.

Artikel 12 Beschikbaarheid van het contract

12.1  Op het contract kan alleen worden ingetekend door Belgische ingezetenen (natuurlijke of rechtspersonen) op het moment van intekening van 
het contract. Het contract staat niet open voor ”US Persons“ in de zin van de Amerikaanse wetgeving.

12.2  In geval van intekening op het contract door een ”US Person“, zal het contract van nul en generlei waarde zijn. De gevolgen van deze 
nietigheid worden bepaald in artikel 21.

12.3  Indien op het contract wordt ingetekend door twee verzekeringnemers, betekent het overlijden van de eerste van beiden vóór het overlijden 
van de verzekerde niet de beëindiging van het contract. Tenzij anders bepaald in het ”Intekenformulier” worden de rechten van de 
vooroverleden verzekeringnemer niet overgedragen aan zijn wettelijke erfgenamen. Er vindt echter een aanwas plaats ten voordele van de 
overlevende verzekeringnemer, die de enige contracthouder wordt.

12.4  Tenzij anders bepaald, worden, als één verzekeringnemer op het Adiameris-contract intekent en de verzekerde verschilt van de 
verzekeringnemer, in geval van vooroverlijden van deze laatste, de rechten van de verzekeringnemer aan zijn wettelijke erfgenamen, bij 
ontstentenis, aan de verzekerde overgedragen worden. In dergelijk geval en naargelang van de persoonlijke situatie van de betrokken 
partijen, erkent de verzekeringnemer dat hij op de hoogte werd gebracht van het feit dat een dergelijke overdracht van rechten juridische en/
of fiscale gevolgen kan hebben (meer bepaald voor de overdrager(s)).

Artikel 13    Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

13.1  Tenzij anders bepaald, is de Belgische wetgeving van toepassing op het contract. Elk geschil zal voor de rechtbank van de woonplaats van de 
verzekeringnemer op het ogenblik dat het geschil zich voordoet worden gebracht als de woonplaats zich binnen de Europese Unie bevindt. Is 
dat niet het geval, dan is uitsluitend de rechtbank van Luxemburg-Stad bevoegd.

Artikel 14 Bescherming van de persoonsgegevens

14.1  De maatschappij OneLife is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die haar zijn meegedeeld door de 
verzekeringnemer bij de intekening op of de uitvoering van een contract. In overeenstemming met de Luxemburgse wet, worden deze 
gegevens door OneLife geregistreerd en verwerkt om de risico’s te kunnen beoordelen, om het contract voor te bereiden, op te stellen, te 
beheren en uit te voeren, om eventuele schadegevallen te regelen en om fraude te voorkomen.

14.2   Deze gegevens kunnen ook gebruikt worden voor commerciële prospectie, tenzij anders aangegeven door de verzekeringnemer of de 
verzekerde.

14.3  Voor de verwerking van de persoonsgegevens van medische aard door OneLife is de voorafgaande schriftelijke toestemming van de 
verzekeringnemer en de verzekerde vereist, met dien verstande dat deze toestemming op elk moment door hen kan worden ingetrokken. De 
intrekking van de toestemming leidt automatisch tot de opzegging van het contract en tot de uitkering van de afkoopwaarde van het contract 
door OneLife.

14.4  OneLife kan deze gegevens eventueel enkel meedelen aan de personen of autoriteiten aan wie de maatschappij volgens de Luxemburgse wet 
verplicht of gemachtigd is dergelijke informatie door te geven, in overeenstemming met de voorwaarden en beperkingen van de genoemde 
wetgeving, en aan de personen die daartoe speciaal aangewezen of gemachtigd zijn door de verzekeringnemer zelf of de verzekerde. OneLife 
zal de nodige maatregelen treffen om de veilige verwerking van de persoonsgegevens te waarborgen.
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14.5  De verzekeringnemer en de verzekerde kunnen hun recht tot inzage en correctie van hun persoonsgegevens uitoefenen door een schriftelijke, 
ondertekende en gedateerde aanvraag te versturen, met een kopie van hun identiteitskaart, per gewone post aan The OneLife Company 
S.A., 38, Parc d’activités de Capellen, B.P. 110, L-8303 Capellen. In het geval van een elektronische identiteitskaart moeten zij er een officieel 
bewijs van hun adres bijsluiten. De bewaartermijn van de persoonsgegevens is beperkt tot de duur van het contract of tot de vereiste duur 
voor het vervullen van de doelstellingen beschreven in bovenstaand artikel 14.1.

Artikel 15    Identificatie

15.1  De verzekeringnemer verbindt zich ertoe alle documenten voor te leggen en gegevens mee te delen die OneLife als nuttig of noodzakelijk 
beschouwt om de bij wet opgelegde identificatieregels in acht te kunnen nemen in het kader van de strijd tegen het witwassen van geld of de 
financiering van terrorisme.

15.2  Daarnaast verbindt de verzekeringnemer zich ertoe elke wijziging van de reeds aan OneLife bezorgde gegevens onmiddellijk en schriftelijk 
mee te delen.

Article 16    Bezwaren

16.1  Gesteld dat de verzekeringnemer om eender welke reden van mening is dat hij geen afdoend antwoord heeft ontvangen van zijn 
gebruikelijke tussenpersoon (tussenpersoon of personeel van OneLife) kan hij zich met zijn bezwaar in verband met zijn contract in eerste 
instantie wenden tot de Compliance Officer van The OneLife Company S.A., 38, Parc d’activités de Capellen, B.P. 110, L-8303 Capellen.

16.2 Indien de verzekeringnemer niet tevreden is met de door de maatschappij in antwoord op zijn klacht voorgestelde oplossing, kan hij elke 
klacht ook richten aan het Commissariat aux Assurances (7 boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, Groothertogdom Luxemburg) of aan 
de Ombudsman van de Verzekeringen (Meeûssquare 35, B-1000 Brussel, België), en dit onverminderd het recht van de verzekeringnemer 
om gerechtelijke actie te ondernemen.

Artikel 17    Informatie

17.1  Jaarlijkse informatie 
Eens per jaar, in de loop van het eerste trimester van elk jaar, stuurt OneLife de verzekeringnemer of zijn daartoe aangewezen gemachtigde 
kosteloos jaarlijkse informatie toe over zijn contract, met daarin:
•	 het bedrag van de tijdens het afgelopen jaar gestorte premie(s);
•	 het overzicht van de verrichtingen die tijdens het afgelopen jaar op het contract zijn uitgevoerd op initiatief van de verzekeringnemer;
•	 het overzicht van de kosten die tijdens het afgelopen jaar op het contract werden afgehouden;
•	 het bedrag van de tijdens het afgelopen jaar gestorte risicopremies (uitsluitend bij levensverzekeringscontract);
•	 de samenstelling van de onderliggende activaportefeuille op 31 december van het afgelopen jaar;
•	 de afkoopwaarde van het contract op 31 december van het afgelopen jaar;
•	 het aantal en de waarde van de rekeneenheden op 31 december van het afgelopen jaar.

17.2  Occasionele informatie 
De verzekeringnemer kan op elk moment door middel van een schriftelijk verzoek gericht aan OneLife occasionele informatie betreffende 
zijn contract verkrijgen. In geval van gezamenlijke intekening kan elk van de medeverzekeringnemers de mededeling van deze informatie 
verkrijgen. Voor deze bijkomende aanvraag wordt een vergoeding van 26 EUR (of de tegenwaarde daarvan in een andere valuta) 
aangerekend zoals bepaald in artikel 6.9.

 De verzekeringnemer kan daarentegen indien hij wenst gratis en op ieder moment toegang verkrijgen tot maandelijkse informatie over 
zijn contract via yourassets, de beveiligde website van OneLife (https://yourassets.onelife.eu.com). De verzekeringnemer kan zijn aanvraag 
hiertoe aangeven in het “Intekenformulier” en kennisnemen van de algemene voorwaarden voor de toegang in bijlage 1 van deze “Algemene 
voorwaarden”.

Artikel 18    Winstdeelnemingen

18.1  OneLife kent de verzekeringnemer geen winstdeelnemingen toe.
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Artikel 19 Voorschot op contract

19.1  OneLife staat geen voorschotten toe op het contract.

Artikel 20 Kennisgevingen

20.1  De kennisgevingen, zowel gericht aan de verzekeringnemer als aan OneLife, en eventueel aan de aanvaardende begunstigde, moeten 
schriftelijk geformuleerd worden, in de vorm van een brief of een fax.

 Onverminderd het voorgaande erkent en aanvaardt de verzekeringnemer, indien hij op het ”Intekenformulier” een e-mailadres heeft vermeld, 
dat OneLife ook het recht heeft hem voor elke communicatie per e-mail te contacteren. De partijen beschouwen e-mail als een vorm van 
onmiddellijke schriftelijke kennisgeving. Elke per e-mail verstuurde kennisgeving zal dus worden beschouwd als geldig verzonden en 
bijgevolg tegenstelbaar aan de ontvanger. OneLife zal bovendien niet aansprakelijk zijn voor eender welk door de verzekeringnemer geleden 
nadeel als gevolg van de ontvangst van kennisgevingen per e-mail.

20.2  Kennisgevingen bestemd voor de verzekeringnemer of OneLife, kunnen in het Nederlands, Frans of Engels worden meegedeeld. Elke 
kennisgeving aan de verzekeringnemer zal echter, standaard en behoudens anders bepaald door de verzekeringnemer, in de taal van het 
contract worden opgesteld.

20.3  De kennisgevingen per post gericht aan de verzekeringnemer worden naar het recentst door de verzekeringnemer meegedeelde adres 
verstuurd. In het geval van een gezamelijke intekening worden de kennisgevingen naar het adres van de verzekeringnemer 1 verstuurd, 
tenzij anders door hem bepaald.

20.4  De kennisgevingen per post aan OneLife moeten naar het volgende adres worden gestuurd: OneLife, 38, Parc d’activités de Capellen, B.P. 
110, L-8303 Capellen. OneLife kan niet aansprakelijk worden gesteld voor tekort schieten en vertragingen in de behandeling van een 
onvolledige en onleesbare aanvraag.

20.5  De aanhangsels zijn enkel geldig als zij schriftelijk zijn opgesteld en voorzien van de originele handtekeningen (geen kopie van het 
aanhangsel) van de vereiste partijen.

Artikel 21 Onbetwistbaarheid

21.1  Bij het aflopen van de verzakingsperiode, waarvan sprake in artikel 25, wordt het contract definitief en onbetwistbaar. Het contract kan enkel 
worden beëindigd in onderlinge overeenkomst tussen OneLife en de verzekeringnemer, met uitzondering van de uitoefening van het recht 
op volledige afkoop door de laatstgenoemde.

21.2  Niettegenstaande artikel 21.1, behoudt OneLife zich het recht voor om de nietigheid van een contract in te roepen om de volgende redenen:
•	 opzettelijke verhulling of valse verklaring bij gebreke waarvan het afsluiten van het contract niet aanvaard zou geweest zijn door 

OneLife, gezien de aan OneLife opgelegde verplichtingen inzake identificatie;
•	 opzettelijke verhulling of valse verklaring met betrekking tot de hoedanigheid van de verzekeringnemer ten aanzien van de definitie van 

“US Person” in de zin van de Amerikaanse wetgeving, waarvan sprake in artikel 12.

21.3   In het geval van nietigheid van het contract betaalt OneLife aan de verzekeringnemer terug:
•	 ofwel de gestorte premies, maar aan hun waarde op datum van de kennisgeving van nietigheid van het contract;
•	 ofwel, indien de premies zijn belegd in onderliggende activa, de waarde van de rekeneenheden resulterend uit de verkoop (of de 

overdracht van eigendom) hiervan, na aftrek van alle vervallen maar nog niet-verworven kosten op datum van de kennisgeving van 
nietigheid van het contract door OneLife.

 In geen enkel geval zullen de volgende bedragen aan de verzekeringnemer terugbetaald worden:
•	 de aan de verzekeringnemer aangerekende taksen bij storting van de premie(s);
•	 alle acquisitiekosten, beheerskosten en andere vervallen kosten op de dag van kennisgeving;
•	 de eventuele afkoopvergoedingen.

Article 22    Waardering

22.1  Frequentie van de waardering 
Het contract wordt gewaardeerd op de laatste werkdag van elke maand van het land waar de depositobank gevestigd is en op basis van de 
laatst gekende marktwaarden. Het contract wordt eveneens gewaardeerd na elke afkoop en/of storting van aanvullende premies.

22.2  Onder werkdag wordt verstaan elke weekdag, met uitzondering van zaterdag en zondag, die in het algemeen een werkdag is voor de banken 
van het land waar de deposito bank gevestigd is.
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Artikel 23    Risico’s

23.1  De verzekeringnemer is zich ervan bewust dat de onderliggende activa van het door OneLife uitgegeven contract onderhevig  zijn aan 
op- en neerwaartse marktschommelingen, en dat OneLife op geen enkel moment een rendement of kapitaalwaarborg garandeert. OneLife 
heeft geen vat op de schommelingen van de financiële markten en de rendementen uit het verleden bieden geen enkele waarborg voor de 
toekomst. OneLife verbindt zich enkel op het aantal rekeneenheden, maar niet op hun waarde. Het financiële risico met betrekking tot de 
intekening wordt volledig gedragen door de verzekeringnemer.

23.2  Elke belegging houdt risico’s in. Alleen de verzekeringnemer zelf is dus blootgesteld aan de risico’s die samenhangen met een belegging, 
waarvan een aantal worden opgesomd in bijlage 3. Het financiële risico met betrekking tot de intekening wordt volledig gedragen door de 
verzekeringnemer. In geval van afkoop, overlijden of op de eindvervaldag van het contract, kan de afkoopwaarde lager zijn dan het bedrag 
van de belegde premies.

23.3  De verzekeringnemer aanvaardt verder zelf volledig elk risico dat samenhangt met de verwaarlozing, de fraude, het in gebreke blijven of het 
faillissement van de depositobank en/of de emittenten van de onderliggende activa waarin het interne fonds belegt, zowel als het risico dat 
samenhangt met maatregelen tot de blokkering of de uitvoering met betrekking tot de activa van het contract en in verband met wettelijke 
bepalingen of rechterlijke of bestuurlijke bevelen.

Artikel 24    Wijzigingen

24.1  OneLife kan de bepalingen van de algemene voorwaarden van het contract wijzigen (i) die voor de verzekeringnemer niet van essentieel 
belang zijn; (ii) die voortvloeien uit bijkomende taksen op de verzekerings- of de kapitalisatiecontracten, belastingen en/of bijkomende 
bijdragen van elke aard; of (iii) die voortvloeien uit wettelijke of regelgevende bepalingen. Elke andere wijziging, met name een wijziging van 
de premie, zal met een redelijke aankondigingstermijn, worden meegedeeld aan de verzekeringnemer, die over het recht zal beschikken om 
het gewijzigde contract op te zeggen. Indien de verzekeringnemer het desbetreffende contract niet opzegt, zal de wijziging met onmiddellijke 
ingang toegepast worden op het contract.

24.2  De verzekeringnemer die, binnen de grenzen van dit artikel, zijn contract wenst op te zeggen, dient zijn opzeggingsaanvraag binnen 
30 kalenderdagen vanaf de kennisgeving via een aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging te richten aan OneLife. Om geldig 
te zijn, moet de opzeggingsaanvraag uitdrukkelijk gesteld zijn en vergezeld gaan van alle contractuele documenten die OneLife de 
verzekeringnemer verstrekt heeft. In geval van opzegging van het contract betaalt OneLife de afkoopwaarde op het moment van opzegging 
terug.

Article 25    Verzakingsrecht

25.1  De verzekeringnemer heeft het recht om aan zijn contract te verzaken via een aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging, te  richten 
aan OneLife binnen 30 kalenderdagen vanaf de aanvangsdatum. Om  geldig  te  zijn,  moet  de  aanvraag  tot  verzaking uitdrukkelijk gesteld 
zijn en vergezeld gaan van alle contractuele documenten die OneLife de verzekeringnemer verstrekt heeft.

25.2   OneLife zal de verzekeringnemer een bedrag terugbetalen van het contract dat als volgt berekend wordt: de waarde van de  aan het contract 
toegekende rekeneenheden, verhoogd met de acquisitiekosten of verwerkingstaxen op verzekeringen die zouden zijn afgehouden en 
verminderd met aandeel het risicopremie en de toe te rekenen administratieve beheerkosten op het contract.

Article 26 Aansprakelijkheid

26.1  Onverminderd andersluidende wettelijke bepalingen die op OneLife van toepassing zijn, kan OneLife enkel aansprakelijk worden gesteld – 
op contractuele of niet-contractuele basis – in het geval van kwaad opzet of zware fout van OneLife.

26.2  Behoudens in geval van kwaad opzet of zware fout van OneLife, is OneLife op geen enkele manier aansprakelijk (met name, maar niet 
beperkt tot, het hercrediteren van het contract) voor transacties die op het contract worden uitgevoerd op basis van frauduleuze aanvragen 
die aan OneLife worden gericht.

26.3    Als OneLife aansprakelijk wordt gesteld, omvat de vergoedbare schade enkel de stoffelijke schade die een direct gevolg is      van de door 
OneLife begane fout, met uitsluiting van elke schade van morele aard, schade die het gevolg is van winst- of opportuniteitsderving, enz.
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Article 27    Belangenconflict

27.1  OneLife verbindt zich ertoe haar cliënten, tussenpersonen en handelspartners de best mogelijke servicekwaliteit te bieden. De maatschappij 
past een preventiebeleid toe voor belangenconflicten dat tot doel heeft haar cliënten (verzekeringnemers) te beschermen tegen elke situatie 
die het gevolg is van de levering van verzekeringsbemiddelingsdiensten of de uitoefening van andere activiteiten die hun belangen zouden 
kunnen schaden. Onder belangenconflict moet bijvoorbeeld worden verstaan een situatie waarin de belangen van OneLife onverenigbaar 
zouden zijn met deze van een van haar cliënten of ervan zouden afwijken, of een situatie waarin de belangen van een bepaalde cliënt of 
groep cliënten onverenigbaar zouden zijn met deze van een andere cliënt of groep cliënten.

27.2  Wanneerdedoor OneLifeofeenvanhaaragentengenomenorganisatorischeofadministratievemaatregelenomeenbelangenconflict te beheren 
niet zouden volstaan om, met redelijke zekerheid, te garanderen dat het risico van de belangen van de verzekeringnemer te schaden wordt 
vermeden, zal de maatschappij vooraleer in zijn naam op te treden, de verzekeringnemer duidelijk informeren over de algemene aard en/
of de bron van het belangenconflict. Deze informatie zal worden meegedeeld op een duurzaam medium en voldoende gedetailleerd om de 
verzekeringnemer in staat te stellen een geïnformeerde beslissing te nemen over de verzekeringsbemiddelingsdienst in het kader waarvan 
het belangenconflict optreedt.

27.3  Als de verzekeringnemer meer informatie wenst over het beheer van belangenconflicten, wordt hij verzocht een schrijven te richten aan: 
OneLife, Compliance Officer, 38, Parc d’activités de Capellen, B. P. 110, L-8303 Capellen.

27.4  Om OneLife te helpen bij de behandeling van zijn vraag, wordt de verzekeringnemer verzocht om in de mate van het mogelijke de volgende 
inlichtingen te verschaffen:
•	 zijn contractnummer of het referentienummer voor alle contracten waarvan hij de verzekeringnemer is of was bij OneLife;
•	 zijn volledig postadres, telefoonnummer en e-mailadres.
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BIJLAGE 1    Algemene toegangsvoorwaarden tot de beveiligde website yourassets (alleen 
voor cliënten)

OneLife biedt elke verzekeringnemer op een levensverzekerings- of kapitalisatiecontract (hierna de “bevoegde gebruiker” genoemd)  de toegang 
aan tot een beveiligde website (hierna “de yourassets site” genoemd) waarmee hij toegang krijgt tot gegevens en informatie met betrekking tot zijn 
contract(en).

De onderhavige algemene toegangsvoorwaarden (hierna “de voorwaarden” genoemd) regelen de contractuele relaties tussen OneLife en de bevoegde 
gebruiker voor wat betreft de toegang tot de yourassets site en het gebruik ervan door de bevoegde gebruiker.

OneLife en de bevoegde gebruiker worden hierna gezamenlijk aangeduid als “de partijen” en elk afzonderlijk als “de partij”.

Artikel 1    Voorwerp

1.1  De onderhavige voorwaarden zetten de rechten, plichten en verantwoordelijkheden van de partijen uiteen betreffende de toegang tot de 
yourassets site en het gebruik ervan, waarbij de bevoegde gebruiker toegang wordt geboden tot details van zijn contract(en).

Artikel 2    Aard van de diensten van de yourassets site

2.1  De yourassets site biedt de bevoegde gebruiker een toegang tot de algemene informatie over de door OneLife aangeboden producten en 
diensten en tot vertrouwelijke informatie met betrekking tot het spaartegoed toegeschreven aan zijn eigen contract(en).

2.2 OneLife behoudt zich het recht voor om de bevoegde gebruiker in de toekomst toegang te bieden tot transactionele  diensten. 
 
De bevoegde gebruiker zal vooraf op de hoogte worden gebracht van de beschikbaarheid van deze diensten.

Artikel 3 Toegang tot de yourassets site van OneLife

3.1  De toegang tot de yourassets site is afhankelijk van de algemene beschikbaarheid van de IT-infrastructuur van OneLife. De bevoegde 
gebruiker aanvaardt dat de dienst tijdelijk beperkt of gehinderd kan zijn tijdens onderhoudswerken, updates of andere wijzigingen aan deze 
infrastructuren. Hij aanvaardt dat OneLife tijdens de duur van deze werkzaamheden wordt bevrijd van zijn verplichtingen.

3.2  Voor een toegang tot de yourassets site zijn de volgende elementen vereist: een gebruikersnummer, een vertrouwelijk initieel paswoord, 
dat de bevoegde gebruiker dient te personaliseren, en een veiligheidscodekaart. Het gebruikersnummer, het paswoord en de 
veiligheidscodekaart, zijn persoonlijke en niet overdraagbare gegevens. Zij worden door OneLife naar de bevoegde gebruiker verstuurd die 
hiertoe een aanvraag indient op het moment van intekening op zijn contract of later. Behoudens andersluidende instructie worden zij per 
post verstuurd onder twee afzonderlijke verzegelde omslagen op risico van de bevoegde gebruiker, overeenkomstig de correspondentie- 
instructies vermeld op het “Intekenformulier”. De bevoegde gebruiker verbindt zich ertoe om het gebruikersnummer, het paswoord en de 
veiligheidscodekaart niet mee te delen aan derden.

3.3 De bevoegde gebruiker kan enkel toegang hebben tot zijn eigen contractgegevens.

3.4  De toegang tot de yourassets site kan worden geblokkeerd indien OneLife anomalieën detecteert tijdens de authentificatieprocedure van de 
bevoegde gebruiker.

3.5  De toegang tot de yourassets site vereist een toegang tot een Internet Service Provider (ISP) of vergelijkbaar en/of het gebruik van publieke 
of private telefoonlijnen, op kosten van de bevoegde gebruiker. De bevoegde gebruiker is zich ervan bewust dat deze toegangskanalen niet 
noodzakelijk beveiligd zijn. De bevoegde gebruiker dient de door OneLife vastgelegde toegangsprocedures strikt op te volgen.

3.6  De bevoegde gebruiker zal alle gepaste maatregelen nemen om na te gaan of de technische kenmerken van zijn computer en van zijn 
telefoon- en/of internetverbinding de raadpleging van de beveiligde gegevens en een goed gebruik van zijn beveiligde toegang tot de 
yourassets site mogelijk maken.

3.7  Indien nodig kan de bevoegde gebruiker op zijn kosten tijdens de kantooruren contact opnemen met OneLife voor kosteloze bijstand. OneLife 
zal zich inspannen om binnen een redelijke termijn alle vereiste bijstand te verlenen aan de bevoegde gebruiker, maar kan in geen geval 
aansprakelijk worden gesteld in geval van mislukking, behoudens bij zware fout en/ of ernstige nalatigheid in hoofde van OneLife.

3.8  Alle gegevens die via de yourassets site toegankelijk zijn voor de bevoegde gebruiker, worden uitsluitend ter informatie verstrekt, zonder 
afbreuk te doen aan latere wijzigingen, voornamelijk als gevolg van de uitvoering van operaties en/ of lopende transacties.
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3.9  Voor alle bijkomende informatie wordt aanbevolen de gebruikersgids te raadplegen die op eenvoudig verzoek beschikbaar is bij OneLife.

3.10  Gezien de constante technische en technologische evolutie behoudt OneLife zich het recht voor om op elk moment en unilateraal te beslissen 
om aanpassingen of wijzigingen door te voeren in het veiligheidssysteem om zodoende het hoogst mogelijk veiligheidsniveau te garanderen 
dat redelijkerwijze kan bewerkstelligd worden met de beschikbare technologie. De bevoegde gebruiker aanvaardt a priori een dergelijke 
beslissing. In dergelijk geval zal de bevoegde gebruiker hierover worden ingelicht. De bevoegde gebruiker kan op elk moment afzien van zijn 
toegang tot de yourassets site door eenvoudige kennisgeving aan OneLife.

Artikel 4    Tarief

4.1  OneLife zal geen kosten aanrekenen voor de toegang en het gebruik van de bijbehorende diensten via de yourassets site. OneLife behoudt 
zich niettemin het recht voor dit in de toekomst wel te doen onder de voorwaarden hieronder uiteengezet.

4.2  Indien OneLife in de toekomst kosten wenst aan te rekenen voor de toegang tot de yourassets site en/of de op deze site aangeboden diensten, 
dan wordt de bevoegde gebruiker hiervan minstens een maand vooraf in kennis gesteld. Tijdens deze maand kan de bevoegde gebruiker 
afzien van zijn toegang tot de yourassets site door eenvoudige kennisgeving aan OneLife.

4.3  De kosten voor de transacties uitgevoerd via de yourassets site met betrekking tot het/de contract(en) van de bevoegde gebruiker worden 
indien van toepassing nader toegelicht in de “Algemene voorwaarden” van deze contracten.

4.4  De kosten van computeruitrusting, installatie en onderhoud, internetabonnementen en telefoonrekeningen in verband met het gebruik van 
de online diensten van OneLife worden uitsluitend door de bevoegde gebruiker gedragen.

Artikel 5    Bewijs van de via de yourassets site uitgevoerde transacties

5.1     De partijen komen overeen dat de transactieorders (indien van toepassing) geplaatst via de yourassets site, zoals beschreven onder artikel 
3 van deze voorwaarden, het bewijs vormen voor de echtheid van de orders, zowel voor de inhoud ervan als de identiteit van de bevoegde 
gebruiker die de order plaatste. Bijgevolg zijn de transacties in uitvoering van deze orders volledig afdwingbaar tegenover de betrokken 
partijen.

5.2  De opname of reproductie van orders en transacties die worden uitgevoerd en gevalideerd door de bevoegde gebruiker via het beveiligings- 
en authentificatiesysteem van OneLife op de IT-systemen van OneLife, vormen het bewijs voor de partijen van de uitgevoerde transacties en 
de rechtvaardiging van de verwerking van deze transacties op het/de betreffende contract(en).

5.3  In overeenstemming met desbetreffende ontwikkelingen behoudt OneLife zich unilateraal en op elk moment, het recht voor om een andere 
methode in te voeren voor de authentificatie van de handtekening van de bevoegde gebruiker die de transactieorder plaatste. In dit geval zal 
de bevoegde gebruiker hiervan een maand vooraf in kennis gesteld worden. In dat geval kan de bevoegde gebruiker afzien van zijn toegang 
tot de yourassets website door eenvoudige kennisgeving aan OneLife.

Artikel 6    Aansprakelijkheid in geval van verlies, diefstal of misbruik van de 
identificatiecodes

6.1  De veiligheidscodekaart is eigendom van OneLife. In geval van verlies, diefstal of beschadiging ervan, zal de bevoegde gebruiker de kosten 
voor de vervanging dragen.

6.2  In het geval de bevoegde gebruiker misbruik van zijn toegang tot de yourassets site vaststelt of vermoedt, dan wordt het ten stelligste 
aanbevolen zijn persoonlijk paswoord te veranderen. Indien hij zijn gebruikersnummer, zijn paswoord of zijn veiligheidscodekaart verliest, 
of indien hij vermoedt dat een derde door diefstal of op een andere wijze in het bezit is gekomen van zijn gebruikersnummer, paswoord 
of veiligheidscodekaart, dan stelt de bevoegde gebruiker OneLife onmiddellijk telefonisch en vervolgens schriftelijk in kennis van het 
vastgestelde of vermoedelijke misbruik, verlies of diefstal van zijn gebruikersnummer, paswoord of veiligheidscodekaart.

 Vanaf de ontvangst van deze kennisgeving zal OneLife de toegang tot het account van de bevoegde gebruiker blokkeren indien dit nog niet 
eerder gebeurde uit voorzorg. OneLife behoudt zich het recht voor om het account van de bevoegde gebruiker op elk moment te blokkeren 
wanneer OneLife misbruik of frauduleus gebruik van het systeem vermoedt. OneLife zal deze toegang voor de bevoegde gebruiker 
heractiveren na ontvangst van de door de bevoegde gebruiker ingevulde en ondertekende deblokkeringsaanvraag.

 OneLife behoudt zich het recht voor om voorafgaand aan de deblokkering aan de bevoegde gebruiker een bewijs te vragen dat er geen 
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frauduleus gebruik van de toegang plaatsvindt of –vond. De bevoegde gebruiker verbindt zich ertoe dergelijk bewijs te leveren op verzoek 
van OneLife. OneLife kan niet direct of indirect aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van een blokkering en/of het frauduleuze 
gebruik zoals beschreven in deze clausule, behoudens in geval van ernstige nalatigheid of flagrante kwade trouw in hoofde van OneLife.

6.3  De bevoegde gebruiker verklaart de technische mogelijkheden en beperkingen van het internet te kennen, in het bijzonder wat de responstijd 
betreft, voor het raadplegen of verzenden van gegevens.

6.4  De bevoegde gebruiker verbindt zich ertoe om er zorgvuldig op toe te zien dat de computer die hij gebruikt voor zijn verbinding met de 
yourassets site niet besmet is met vijandige programma’s (virussen, wormvirussen, paard van Troje, enz.). OneLife heeft het recht om 
van de bevoegde gebruiker op elk moment een bewijs te vragen dat er op zijn computer een beveiliging tegen vijandige programma’s is 
geïnstalleerd en gebruikt wordt. De bevoegde gebruiker verbindt zich ertoe dit bewijs te leveren op vraag van OneLife.

6.5 De bevoegde gebruiker draagt de risico’s verbonden met de verzending op zijn verzoek van gegevens door OneLife.

6.6  OneLife kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van een mislukte verzending of van slechte ontvangst van de verzonden gegevens 
van OneLife naar de bevoegde gebruiker, zijn tussenpersoon of eender welk nader bepaald adres zoals beschreven in artikel 3.2, en 
omgekeerd, behalve in geval van ernstige nalatigheid of flagrante kwade trouw in hoofde van OneLife.

6.7  OneLife kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het frauduleuze of oneigenlijke gebruik van vertrouwelijke gegevens, door de bevoegde 
gebruiker of een derde, behalve in geval van ernstige nalatigheid of flagrante kwade trouw in hoofde van OneLife. De bevoegde gebruiker 
aanvaardt OneLife schadeloos te stellen en hem te verdedigen tegen elk type klacht die een derde zou kunnen indienen tegen OneLife 
omwille van het oneigenlijke of frauduleuze gebruik van deze vertrouwelijke gegevens in het kader van de onderhavige voorwaarden.

6.8    OneLife kan niet betrokken worden bij een geschil tussen de bevoegde gebruiker, zijn internetprovider of telefoonmaatschappij of elke andere 
tussenkomende partij, met betrekking tot de vertrouwelijke aard van de verzonden gegevens of tot de tarieven die worden toegepast op de 
verzending van deze gegevens.

6.9   De bevoegde gebruiker erkent dat de toegang tot en het gebruik van de yourassets site gebeurt op zijn eigen risico en dat OneLife in geen 
geval aansprakelijk kan worden gesteld voor schade die eruit kan voortvloeien, behalve in geval van ernstige nalatigheid of flagrante kwade 
trouw in hoofde van OneLife.

Artikel 7    Bescherming van persoonlijke gegevens

7.1  OneLife waarborgt en staat in voor de vertrouwelijkheid van de persoonlijke gegevens van cliënten die door de bevoegde gebruiker worden 
ingevoerd, in het bijzonder door middel van de encryptie van gegevens die via online formulieren worden verstuurd.

7.2  OneLife verbindt zich ertoe om in dat verband alle redelijke maatregelen te nemen, mee bepaald door het gebruik van de recentste 
technologische ontwikkelingen. De bevoegde gebruiker aanvaardt niettemin dat OneLife niet bij machte is om elk risico uit te sluiten 
voortvloeiend uit het internetgebruik, zoals risico’s inherent aan de architectuur van de beveiliging van het informaticasysteem van de 
bevoegde gebruiker.

7.3  De bevoegde gebruiker verklaart, zich bewust te zijn over het feit dat andere internetgebruikers toegang zouden kunnen krijgen tot hun 
gegevens indien tussenpersonen of cliënten de veiligheidsregels niet naleven.

7.4  Alle gegevens worden behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 2 augustus 2002 met betrekking tot de 
behandeling en de bescherming van persoonlijke gegevens. Dit heeft als doel de bevoegde gebruiker in staat te stellen om gebruik te 
maken van de online diensten op de yourassets site en om OneLife toe te laten de polissen te beheren overeenkomstig de van toepassing 
zijnde algemene voorwaarden van het/de contract(en). De gegevens zullen door OneLife niet langer bewaard worden dan nodig voor het 
behalen van deze doelstellingen, niettegenstaande de specifieke regels voor het bewaren van gegevens die gelden voor Luxemburgse 
verzekeringsondernemingen.

7.5  OneLife behoudt zich het recht voor om persoonlijke gegevens over te maken aan zijn leveranciers (leveranciers van technische prestaties of 
andere, met de bedoeling de uit deze voorwaarden voortvloeiende verplichtingen na te leven), aan personen die door de bevoegde gebruiker 
speciaal worden aangeduid of gemandateerd, evenals aan de personen of autoriteiten die door de vermelde wet gemachtigd zijn om 
dergelijke gegevens te ontvangen of te eisen van OneLife.

7.6  De bevoegde gebruiker kan op elk moment en zonder kosten toegang krijgen tot zijn persoonlijke gegevens en ze laten wijzigen of schrappen. 
Hiertoe zal de bevoegde gebruiker een aangetekend schrijven richten aan OneLife.

7.7  De bevoegde gebruiker zal bij elke communicatie met OneLife zijn cliëntnummer, intekenformuliernummer, contractnummer of zijn 
gebruikersnummer meedelen.
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Artikel 8 Intellectuele eigendomsrechten

8.1    De software die OneLife in staat stelt om de online diensten aan te bieden aan de bevoegde gebruikers, inclusief de software   die specifiek 
werd ontwikkeld voor de yourassets site, evenals de yourassets site zelf en alle onderdelen ervan, zijn beschermd door auteursrecht en 
handelsmerken. De bevoegde gebruiker gebruikt de software enkel voor zijn relatie met OneLife. De bevoegde gebruiker verbindt zich ertoe 
de software niet te kopiëren, wijzigen of op enigerlei wijze een inbreuk te plegen op de hieraan verbonden auteursrechten.

 OneLife kent de bevoegde gebruiker dus enkel een niet-exclusieve en niet-overdraagbare licentie toe voor het gebruik van       de software 
die hen in staat stellen toegang te krijgen tot de yourassets site en de online diensten. Ongeacht deze licentie blijven alle auteursrechten en 
andere intellectuele eigendomsrechten van OneLife of van derde partijen, eigendom van OneLife of van deze derde partijen.

Artikel 9    Beëindiging van het toegangsrecht tot de yourassets site

9.1  De gebruiker kan op elk moment afzien van zijn recht tot toegang en gebruik van de yourassets site middels een aan OneLife gerichte 
kennisgeving.

9.2  OneLife kan op elk moment de toegang tot de yourassets site en tot het gebruik ervan beëindigen middels een opzegtermijn van een maand.

9.3 OneLife zal de toegang tot de yourassets site en het gebruik ervan onmiddellijk beëindigen:
•	 op de dag van kennisgeving van het overlijden of de onbekwaamheid van de bevoegde gebruiker als natuurlijke persoon;
•	 in geval van volledige afkoop of opzegging van de contracten die werden gesloten tussen OneLife en de bevoegde gebruiker;
•	 in geval de bevoegde gebruiker een ernstige inbreuk begaat op een van de bepalingen van de onderhavige voorwaarden.

9.4  In geval van beëindiging van de toegang tot de yourassets site verbindt de bevoegde gebruiker zich ertoe om onverwijld alle documenten en 
informatie die hem door OneLife ter beschikking werd gesteld in het kader van de yourassets site en de online diensten terug te sturen, met 
inbegrip van, maar niet beperkt tot, de veiligheidscodekaart.

9.5  Opzeggingsbrieven voor de stopzetting worden per aangetekend schrijven met ontvangstbewijs verstuurd naar het op het “Intekenformulier” 
van het/de contract(en) vermelde adres van de betreffende partij of zoals schriftelijk meegedeeld aan de andere partij.

Artikel 10    Aansprakelijkheid

10.1  De partijen aanvaarden dat de verplichtingen van OneLife, in het bijzonder met betrekking tot de toegang, de beveiliging en de 
authentificatie van de persoon die het order plaatst, gekwalificeerd worden als inspanningsverbintenissen.

10.2  Met uitzondering van opzettelijke kwade trouw of grove nalatigheid, kan OneLife niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten of 
weglatingen in de informatie afkomstig van OneLife of een derde partij en die op de yourassets site ter beschikking worden gesteld van de 
bevoegde gebruiker

10.3  OneLife kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het directe of indirecte verlies of schade in hoofde van de bevoegde gebruiker 
als gevolg van het gebruik van de yourassets site.

10.4  OneLife kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of schade als gevolg van de toegang of de poging tot toegang en/of misbruik, 
ongerechtvaardigd gebruik of gebruik dat niet voldoet aan de regels die in deze voorwaarden worden uiteengezet betreffende de yourassets 
site of die op een andere manier door OneLife worden meegedeeld.

10.5    OneLife kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade geleden door de bevoegde gebruiker met betrekking tot     zijn hardware 
of de daarin opgeslagen gegevens daarin. Het gaat om schade die zich kan voordoen als gevolg van een stroompanne of onderbreking, 
om welke reden ook, zoals ontwikkeling, reparatie, testen, onderhoud, onderbrekingen, technische problemen, uitvallen van het 
telecommunicatienetwerk, overbelasting, nalatigheid of fout van een derde partij of van de bevoegde gebruiker. OneLife kan evenmin 
aansprakelijk worden gesteld voor omstandigheden die buiten de controle van OneLife vallen.

10.6  OneLife kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van een virus in welke vorm ook, bugs, of zelfs programma’s of 
toepassingen die onverenigbaar zouden zijn met de infrastructuur die gebruikt wordt in het kader van de uitvoering van deze voorwaarden. 
Noch kan hij aansprakelijk worden gesteld voor enige verliezen die de bevoegde gebruiker kan lijden tengevolge van een eventueel onjuist 
geregistreerde transactie na een stroomstoring of tijdelijke onderbreking van de diensten om redenen zoals upgrades, reparaties, testen, 
onderhoud, storingen of technische problemen, telefoon- of netwerkonderbrekingen, overbelasting, nalatigheid, schuld van een derde partij 
of van de bevoegde gebruiker zelf en voor gebeurtenissen buiten de controle van OneLife.

 De bevoegde gebruiker maakt een verbinding met de yourassets site via openbare communicatienetwerken die per definitie bepaalde 
risico’s inhouden. Daarom dient hij zich te beschermen tegen de gevolgen van internetpiraterij door een adequate en veilige IT-configuratie te 
installeren die ook op regelmatige basis de virusdetectie- en beschermingssoftware bijwerkt. OneLife kan niet aansprakelijk worden gesteld 
voor eventuele schade die de bevoegde gebruiker oploopt, tijdens of na een verbinding met de yourassets site.

10.7  De bevoegde gebruiker is aansprakelijk voor nalatigheid in het gebruik van de elementen van het beveiligingssysteem dat ter beschikking 
wordt gesteld door OneLife.
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Artikel 11    Wijziging

11.1  Iedere wijziging van deze voorwaarden wordt een maand voor de invoering van deze wijziging door OneLife aan de bevoegde gebruiker 
meegedeeld via alle geëigende kanalen en zonder afbreuk aan het recht van de bevoegde gebruiker om af te zien van zijn recht op toegang 
tot de yourassets site.

Artikel 12    Vertrouwelijkheid

12.1  De partijen verbinden zich ertoe om geen informatie over te maken aan derden (andere dan de betreffende cliënt) die van de andere partij 
ontvangen werd in het kader van de uitvoering van deze voorwaarden (inclusief elke informatie over de software).

Artikel 13    Varia

13.1  De onderhavige voorwaarden worden geïnterpreteerd en geregeld door de wetten van Luxemburg, behalve indien een dwingende tekst de 
toepassing van de wetten van een ander land zou opleggen.

13.2  In geval van onenigheid over de interpretatie of de uitvoering van de onderhavige voorwaarden zijn uitsluitend de rechtbanken van de Stad 
Luxemburg, Groothertogdom Luxemburg bevoegd.

13.3  Indien een bepaling van de onderhavige voorwaarden onwettelijk, nietig of ontoepasselijk zou worden, dan wordt deze bepaling gelezen 
of, indien deze bepaling materieel is, gewijzigd op zodanige wijze dat ze zo strikt en nauwkeurig mogelijk de intentie en de doelstellingen 
van deze bepaling in het kader van de onderhavige voorwaarden benadert. De andere bepalingen worden hierdoor geenszins ongeldig of 
beïnvloed en blijven onverkort gelden.

De onderhavige voorwaarden vormen een bijlage van de “Algemene voorwaarden” van het contract dat werd gesloten tussen OneLife en de bevoegde 
gebruiker.
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BIJLAGE 2    Tarieven van toepassing op deoverlijdensdekkingen

Deze tarieven werden vooraf door OneLife bepaald op basis van drie hypotheses van ongedekt kapitaal op een gegeven datum.

Hypothese nr. 1    Ongedekt kapitaal: 1.000 EUR

Leeftijd

Jaarlijkse

risicopremies

(EUR)

Leeftijd

Jaarlijkse

risicopremies

(EUR)

5 0,28 46 3,79

6 0,24 47 4,22

7 0,22 48 4,70

8 0,20 49 5,20

9 0,20 50 5,69

10 0,20 51 6,23

11 0,22 52 6,83

12 0,24 53 7,52

13 0,29 54 8,30

14 0,35 55 9,16

15 0,44 56 10,12

16 0,57 57 11,13

17 0,74 58 12,24

18 0,90 59 13,41

19 1,05 60 14,70

20 1,14 61 16,14

21 1,19 62 17,74

22 1,20 63 19,58

23 1,17 64 21,67

24 1,14 65 24,00

25 1,11 66 26,62

26 1,07 67 29,54

27 1,05 68 32,77

28 1,05 69 36,38

29 1,05 70 40,48

30 1,07 71 45,19

31 1,09 72 50,38

32 1,12 73 56,15

33 1,16 74 62,71

34 1,22 75 69,94

35 1,29 76 77,94

36 1,39 77 87,00

37 1,51 78 97,30

38 1,66 79 108,52

39 1,82 80 121,26

40 2,01 81 135,35

41 2,23 82 151,35

42 2,47 83 169,20

43 2,73 84 189,63

44 3,03 85 212,81

45 3,40
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Hypothese nr. 2    Ongedekt kapitaal: 5.000 EUR

Leeftijd

Jaarlijkse

risicopremies

(EUR)

Leeftijd

Jaarlijkse

risicopremies

(EUR)

5 1,41 46 18,94

6 1,20 47 21,12

7 1,08 48 23,51

8 1,01 49 25,98

9 0,98 50 28,44

10 1,02 51 31,13

11 1,10 52 34,15

12 1,22 53 37,58

13 1,43 54 41,49

14 1,74 55 45,82

15 2,22 56 50,62

16 2,87 57 55,64

17 3,68 58 61,19

18 4,51 59 67,07

19 5,23 60 73,50

20 5,69 61 80,71

21 5,95 62 88,72

22 6,01 63 97,90

23 5,85 64 108,35

24 5,70 65 120,00

25 5,54 66 133,11

26 5,37 67 147,71

27 5,27 68 163,83

28 5,26 69 181,89

29 5,27 70 202,40

30 5,36 71 225,95

31 5,46 72 251,90

32 5,62 73 280,74

33 5,81 74 313,55

34 6,10 75 349,68

35 6,47 76 389,69

36 6,96 77 435,02

37 7,56 78 486,49

38 8,28 79 542,62

39 9,11 80 606,31

40 10,06 81 676,74

41 11,15 82 756,77

42 12,36 83 845,99

43 13,63 84 948,17

44 15,17 85 1.064,07

45 16,98
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Hypothese nr. 3    Ongedekt kapitaal: 20.000 EUR

Leeftijd

Jaarlijkse

risicopremies

(EUR)

Leeftijd

Jaarlijkse

risicopremies

(EUR)

5 5,66 46 75,78

6 4,80 47 84,47

7 4,34 48 94,04

8 4,03 49 103,92

9 3,91 50 113,74

10 4,10 51 124,53

11 4,38 52 136,59

12 4,86 53 150,31

13 5,71 54 165,95

14 6,98 55 183,30

15 8,89 56 202,48

16 11,49 57 222,57

17 14,72 58 244,74

18 18,03 59 268,28

19 20,92 60 294,00

20 22,75 61 322,83

21 23,81 62 354,87

22 24,05 63 391,59

23 23,42 64 433,41

24 22,82 65 480,00

25 22,17 66 532,44

26 21,47 67 590,86

27 21,08 68 655,30

28 21,02 69 727,57

29 21,09 70 809,61

30 21,44 71 903,79

31 21,84 72 1.007,61

32 22,46 73 1.122,94

33 23,23 74 1.254,21

34 24,42 75 1.398,71

35 25,88 76 1.558,75

36 27,84 77 1.740,09

37 30,23 78 1.945,95

38 33,13 79 2.170,48

39 36,42 80 2.425,23

40 40,25 81 2.706,97

41 44,61 82 3.027,06

42 49,42 83 3.383,97

43 54,52 84 3.792,70

44 60,66 85 4.256,27

45 67,92
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BIJLAGE 3    Risico’s

Deze bijlage maakt er geen aanspraak op alle risico’s te beschrijven die eigen zijn aan beleggingen in financiële instrumenten. De bedoeling is eerder 
enkele basisinlichtingen te verstrekken en de verzekeringnemer bewust te maken van de bestaande risico’s die met alle beleggingen in financiële 
instrumenten gepaard gaan. In het algemeen dient de verzekeringnemer geen verrichtingen aan te gaan met betrekking tot het contract, tenzij hij 
over grondige kennis beschikt over de aard van de verrichting en de risico’s die ermee samenhangen.

De verzekeringnemer dient dus zorgvuldig de aard van de verrichting te onderzoeken en af te wegen tegen de achtergrond van zijn eigen ervaring, 
doelstellingen, financiële middelen en alle andere relevante omstandigheden.

1.  Algemene Informatie over risico 
De belegging in een levensverzekerings- of kapitalisatiecontract heeft meestal betrekking op een middellang tot langetermijn perspectief. 
De effectieve duur hangt af van de financiële situatie van de belegger, van zijn behoeften, zijn tolerantie voor risico, het fiscale regime van 
toepassing en de specifieke eigenschappen van het product. Het Adiameris-contract biedt geen enkele rendements- of kapitaalsgarantie. Het 
contract is gebonden aan deelbewijzen van fondsen en/of onderliggende activa waarvan de waarde niet gegarandeerd is en die onderhevig 
zijn aan op- en neerwaartse schommelingen, afhankelijk van de variaties op de financiële markten. De belegger aanvaardt dus de totaliteit 
van de financiële risico’s verbonden aan zijn beleggingsstrategie waarbij de totale belegging verloren kan gaan.

 Naast de acquisitiekosten verbonden aan het contract, kan de verzekeringnemer worden blootgesteld aan en moeten overgaan tot betaling 
van bijkomende kosten in het kader van transacties die hij op het contract zou moeten uitvoeren.

2.  Risico verbonden aan afkoop 
In geval van afkoop van het contract, is het mogelijk dat de belegger een bedrag ontvangt dat lager is dan zijn initiële belegging. Elke 
vroegtijdige afkoop kan leiden tot afkoopkosten en bijkomende fiscale afhoudingen, en daarmee tot een negatieve impact op de belegging. 
Alvorens enige afkoopverrichting te overwegen, dient de belegger dus rekening te houden met de kosten en de fiscale afhandeling van 
winsten en verliezen, die van toepassing zouden kunnen zijn op een vroegtijdige afkoop.

3.  Volatiliteitsrisico 
Volatiliteit is een maat voor de omvang van de koersschommelingen van financiële activa. Wanneer de volatiliteit van een actief hoog 
is, zullen de winstvooruitzichten aanzienlijk zijn, maar ook het risico op verlies. Beleggen in dit type activa zal dus als risicovol worden 
beschouwd. Daarentegen betekent de zeer lage volatiliteit van een financieel actief, dat dus als niet of zeer weinig risicovol wordt beschouwd, 
dat de terugbetaling ervan vrijwel zeker is.

4.  Conjunctuurrisico 
Wijzigingen in de markteconomische activiteit hebben altijd een weerslag op de koersontwikkeling van financiële instrumenten.  De koersen 
fluctueren in grote lijnen mee met het ritme van bloei en terugval in de economische conjunctuurfasen. De duur en de intensiteit van de 
economische conjunctuurfasen van bloei en terugval zijn variabel, evenals de weerslag ervan op de verschillende sectoren van de economie. 
Daarenboven kan de conjunctuurcyclus verschillen van land tot land. Geen rekening houden met de conjunctuurontwikkeling of afgaan op 
een verkeerde analyse bij een beleggingsbeslissing kan tot verliezen leiden. Meer bepaald moet rekening gehouden worden met de weerslag 
van de conjunctuurcyclus op de koersontwikkeling.

5.  Inflatierisico 
De belegger kan geldelijke verliezen oplopen door een waardevermindering van de valuta. In dit opzicht moet rekening gehouden worden 
met de reële waarde van het bestaande vermogen, evenals met het reële rendement dat dankzij dat vermogen verkregen moet worden. Men 
moet zich richten op het reële rendement, met andere woorden het verschil tussen het rendementspercentage en het inflatiepercentage.

6.  Landenrisico 
Het is mogelijk dat een buitenlandse debiteur, hoewel kredietwaardig, niet in staat is zijn rente en zijn schulden op vervaldatum te betalen, 
of zelfs volledig in gebreke blijft, doordat in zijn land van oorsprong de nodige transfermogelijkheden niet bestaan of niet voorhanden zijn. 
Dit risico omvat enerzijds het gevaar van enerzijds politieke en anderzijds economische instabiliteit. De betalingen waarop de belegger recht 
heeft, kunnen zo in gebreke blijven vanwege een valutatekort of door transferbeperkingen naar het buitenland. Wat financiële instrumenten 
in buitenlandse valuta’s betreft, kan het gebeuren dat een belegger de betalingen ontvangt in een valuta die vanwege wisselbeperkingen niet 
langer converteerbaar is. Er bestaat in principe geen mogelijkheid om zich tegen een dergelijk risico in te dekken.

7.  Wisselrisico 
Aangezien de valutakoersen onderling fluctueren, bestaat er een wisselrisico wanneer men financiële instrumenten in een andere valuta 
aanhoudt. De voornaamste factoren die de valutakoers van een land beïnvloeden, zijn in het bijzonder het inflatieniveau   in een land, de 
interestverschillen ten opzichte van het buitenland, de beoordeling van de conjunctuurontwikkeling, de politieke situatie op wereldvlak 
en de veiligheid van de belegging. Bovendien kunnen ontwikkelingen van psychologische aard, zoals een vertrouwenscrisis ten aanzien 
van de politieke leiders, de valuta van een land verzwakken. Schommelingen van wisselkoersen kunnen de opbrengst voor de belegger 
beïnvloeden.

8.  Liquiditeitsrisico 
In een onvoldoende liquide markt loopt de belegger het risico dat hij zijn financiële instrumenten niet aan de marktkoers kan verkopen. In 
principe dient men onderscheid te maken tussen een gebrek aan liquiditeit ten gevolge van het spel van vraag en aanbod en een gebrek aan 
liquiditeit, dat samenhangt met de specifieke kenmerken van het financiële instrument of de marktpraktijken. Een gebrek aan liquiditeit ten 
gevolge van vraag en aanbod ontstaat wanneer er uitsluitend of vrijwel uitsluitend aanbod (laatkoers) of wanneer er uitsluitend of vrijwel 
uitsluitend vraag (biedkoers) in de markt is voor een bepaald financieel instrument aan een bepaalde koers. In die omstandigheden kan 
een aan- of verkoopcontract niet onmiddellijk en/of slechts gedeeltelijk en/of aan ongunstige voorwaarden uitgevoerd worden. Bovendien 
kunnen wellicht hogere transactiekosten aangerekend worden. Een gebrek aan liquiditeit dat samenhangt met de specifieke kenmerken 
van het financiële instrument of de marktpraktijken doet zich bijvoorbeeld voor ten gevolge van een langdurige transcriptieprocedure van 
verrichtingen op aandelen op naam, van langdurige uitvoeringstermijnen vanwege de marktpraktijken of andere handelsbeperkingen of 
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door een behoefte aan liquiditeiten op korte termijn, waaraan niet door de verkoop van de effecten voldaan kan worden. Als de belegger 
ervoor kiest een van zijn contracten te koppelen aan een of meerdere (interne of externe) fondsen die beleggen in activa met een beperkte 
liquiditeit, loopt hij het risico dat het te gelde maken van die activa in het kader van afkoop of arbitrage later een langere termijn vergt, 
waarvoor OneLife niet verantwoordelijk kan gesteld worden. Bij een gedeeltelijke of volledige afkoop in verband met activa met beperkte 
liquiditeit zal OneLife de tegenwaarde van de desbetreffende activa pas uitbetalen zodra die activa te gelde gemaakt kunnen zijn naargelang 
de beperkingen op het vlak van liquiditeit die eigen zijn aan die activa. Datzelfde principe is van toepassing bij de afwikkeling van een 
onderliggend contract op de eindvervaldag of bij overlijden van het verzekerde leven.

9.  Psychologisch risico 
Irrationele factoren kunnen de algemene koersontwikkelingen beïnvloeden, zoals trends, opinies of geruchten, die aanzienlijke 
koersdalingen kunnen teweegbrengen, zelfs indien de financiële situatie en de vooruitzichten van de ondernemingen geen ongunstige 
ontwikkeling vertonen.

10.  Kredietrisico en hefboomeffect 
De aankoop van financiële instrumenten door middel van kredieten houdt verschillende bijkomende risico’s in. Enerzijds kunnen wellicht 
bijkomende waarborgen geëist worden ingeval het krediet overschreden wordt vanwege de koersontwikkeling van de verpande tegoeden. 
Als de belegger niet in staat is om dergelijke waarborgen te verschaffen kan de bank verplicht zijn de in bewaring gegeven effecten te 
verkopen op een ongunstig ogenblik. Anderzijds kan het verlies bij een ongunstige koersontwikkeling meer bedragen dan het oorspronkelijk 
belegde bedrag. De koersfluctuaties van de verpande financiële instrumenten kunnen een negatieve invloed uitoefenen op het vermogen 
om de lening terug te betalen. Men dient er zich rekenschap van te geven dat het hefboomeffect dat door die aankopen van financiële 
instrumenten door middel van een krediet wordt gecreëerd, een proportioneel sterkere gevoeligheid aan koersfluctuaties teweegbrengt, zodat 
de winstmogelijkheden groter zijn, maar tegelijkertijd ook de verliesrisico’s. De risico’s van dergelijke aankopen nemen toe met de omvang 
van het hefboomeffect.

11.  Belastingrisico 
Het fiscale risico kan ontstaan door onduidelijke wetgeving betreffende het fiscale statuut van de financiële instrumenten. In het bijzonder 
over de belastingvoet en over de toepassing van fiscale maatregelen kan verwarring bestaan. Ook fiscale wijzigingen met betrekking tot de 
gezinssituatie: echtscheiding, overlijden testamentaire bepalingen, kunnen fiscale gevolgen hebben voor de financiële instrumenten. Die 
onduidelijkheden kunnen aanwezig zijn bij de inwerkingtreding van de wetgeving, maar kunnen ook later opduiken. Voor buitenlandse 
financiële instrumenten kunnen ook de belastingovereenkomsten tussen verschillende overheden het financieel rendement beïnvloeden.

12.  Risico in verband met computersystemen voor het uitvoeren van financiële verrichtingen 
Om de gewenste instructie uit te voeren, heeft elk computersysteem zijn eigen interface met een specifieke terminologie en met zijn eigen 
methode. De terminologie kan verschillen naargelang de context en het taalgebied, zodat een plaatselijke term een andere inhoud kan 
hebben in een ander taalgebied. Bij gebrek aan voldoende kennis van de interface kunnen verkeerde orders doorgegeven worden.

13.  Beheerrisico 
Aangezien het rendement van de beleggingen van een beleggingsfonds onder andere afhangt van de bekwaamheden van de beheerders en 
de kwaliteit van hun besluitvorming, kunnen beoordelingsfouten bij het beheer van het fonds leiden tot verliezen of minderwaarden.

14.  Risico van koersdaling van de deelbewijzen 
De deelbewijzen van de beleggingsfondsen staan bloot aan het risico van koersdaling, dat een overeenkomstige waardedaling weerspiegelt 
van de effecten of valuta’s die de tegoeden van het fonds uitmaken, onder overigens gelijke omstandigheden. In principe is het zo dat, hoe 
groter de diversificatie onder de beleggingen is, hoe kleiner het verliesrisico is. Omgekeerd zijn in principe de risico’s aanzienlijk hoger voor 
fondsen met meer gespecialiseerde en minder gediversifieerde beleggingen. Men dient dus aandacht te schenken aan de algemene en de 
specifieke risico’s die gepaard gaan met de financiële instrumenten en valuta’s in het fonds. De belegger dient zich op de hoogte te stellen van 
de specifieke risico’s van elk fonds, meer bepaald door het fondsprospectus te raadplegen.

15.  Risico verbonden met beleggingen in alternatieve fondsen 
Alternatieve fondsen verschillen van traditionele aandelenbeleggingen en obligaties door hun beleggingsstijl. De meest courante alternatieve 
fondsen zijn “hedge funds” die ondanks hun naam niet noodzakelijk het indekken van risico’s tot doel hebben. Nogal wat “hedge funds” 
streven winst na met soms zeer hoge risiconiveaus.

 Het begrip “hedge funds” duidt op alle fondsen, maatschappijen en beleggingsorganismen die gebruik maken van afgeleide instrumenten 
voor beleggingsdoeleinden, veeleer dan indekkingsdoeleinden. Zij kunnen ongedekte verkopen of verrichtingen met een hoog 
hefboomeffect uitvoeren door gebruik te maken van geleend kapitaal. De andere kenmerken van “hedge funds” zijn hun vrije keuze in de 
selectie van alle types van beleggingen, markten (inclusief markten van opkomende landen) en onderhandelingsmethoden. In het algemeen 
eisen “hedge funds” zeer hoge minimum beleggingsbedragen.

 Talrijke beleggingsstrategieën gaan vaak gepaard met aanzienlijke risico’s. Rekening houdend met het hefboomeffect kan een geringe 
marktfluctuatie een hoge winst opleveren, maar kan ook elke daling aanzienlijk versterkt worden. In bepaalde gevallen kan de volledige 
belegging verloren zijn.

 Blokkeringsperiodes/Schadevergoeding bij vervroegde afkoop
 De meest beleggingen in hedge funds zijn onderworpen aan hetzij “blokkeringsperiodes”, hetzij schadevergoedingen bij afkoop voor het 

verstrijken van een bepaalde aanzeggingsperiode. Deze bepalingen zijn het gevolg van illiquiditeit van de beleggingen van het instrument 
die aansluiten bij een beleggingsvisie op langere termijn.

 De liquidatiewaarde kan niet worden bepaald vóór de beleggingsbeslissing
 De liquidatiewaarde van een hedge fund is doorgaans niet gekend op het moment dat de belegger beslist om in te stappen of op het moment 
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dat hij de afkoop vraagt. Meestal zal een aanzeggingsperiode vereist zijn voor de belegging of de afkoop. Bijgevolg kan de liquidatiewaarde 
niet berekend worden vóór de belegging of de afkoop.

 Beperkte liquiditeit/Uitstel van de afkopen
 Talrijke in de sfeer van de alternatieve beleggingen gebruikte beleggingstechnieken impliceren beleggingen in illiquide financiële 

instrumenten of instrumenten die onderworpen zijn aan wettelijke beperkingen of andere transferbeperkingen. Bijgevolg is het mogelijk 
dat de verkoop van een alternatieve positie enkel mogelijk is in bepaalde periodes of op bepaalde datums na een aanzeggingsperiode  
van meerdere weken, bij voorbeeld op welbepaalde datums eenmaal per kwartaal. De betaling van de opbrengst van de verkoop kan 
onderworpen zijn aan verschillen in aankoop-/verkoopprijs ten opzichte van de liquidatiewaarde van het instrument.

16.  Risico verbonden met beleggingen in vastgoedfondsen 
Vastgoed impliceert beleggingen  in  materiële  activa,  met  name  woningen, kantoren, handelszaken, enz. Beleggingen in vastgoed worden 
doorgaans uitgevoerd via beleggingsfondsen of genoteerde beleggingsmaatschappijen, die een zeker diversificatieniveau aanbieden.  
De blootstelling aan de vastgoedsector is een manier om        de volatiliteit van de portefeuille af te vlakken en biedt ook bescherming 
tegen inflatie. De liquiditeit en de verhandelbaarheid van vastgoedbeleggingen kan in belangrijke mate variëren.  Onderliggende 
vastgoedbeleggingen zijn vaak illiquide en het realiseren van     de marktwaarde in overeenstemming met de onderliggende belegging kan 
binnen een korte termijn onmogelijk zijn. Genoteerde beleggingsmaatschappijen en beleggingsfondsen met veranderlijk kapitaal die in 
vastgoed beleggen, hebben over het algemeen een dagmarkt. Vastgoedbeleggingen zoals fondsen met vast kapitaal daarentegen kunnen 
een slechts maandelijkse, driemaandelijkse of jaarlijkse liquiditeit vertonen, evenals blokkeringsperiodes van soms meerdere jaren. Bepaalde 
vastgoedbeleggingen kunnen deels bestaan uit privé- beleggingen. Het hefboomeffect kan een marktfluctuatie vertalen in een hoge winst, 
maar kan ook elke daling aanzienlijk versterken.

17.  Risico verbonden met beleggingen of participatie in niet-genoteerde activa “private equity“ 
“private equity” is over het algemeen onderworpen aan de volgende risico’s:

 Geen resultaatsgarantie voor de belegger
 Beleggers in “private equity” moeten bereid zijn het risico te aanvaarden dat ze het belegde bedrag niet volledig zullen kunnen recupereren 

en moeten in staat zijn om het volledige verlies van hun belegging te dragen. Resultaten uit het verleden vormen geen waarborg voor de 
toekomst, met name doordat de beleggingsomgeving voortdurend verandert. Dit brengt “private equity” beheerders ertoe actief te zijn in 
nieuwe geografische zones en expertisedomeinen, in verschillende stadia van de economische cyclus. De acquisitie van niet-genoteerde 
ondernemingen als mogelijke beleggingsdoelen maakt vaak het voorwerp uit van intense concurrentie in periodes van stijgende markten, 
terwijl het moeilijk kan zijn om de posities te liquideren in periodes van dalende markten.

 Liquiditeit op het niveau van het fonds
 “Private equity” instrumenten in de vorm van limited partnerships of ondernemingen hebben over het algemeen een duur van zeven à 

vijftien jaar. Er bestaat geen erkende secundaire markt voor dit type van instrumenten. Bijgevolg, eenmaal de verbintenis aangegaan om te 
beleggen in een private equity fonds, kan het niet nakomen van deze verbintenis aanleiding geven tot een extreem hoge schadevergoeding 
(met betalingen over meerdere jaren) die kan gaan tot het volledige verlies van alle rechten op de in een private equity instrument belegde 
bedragen. De beleggers dienen rekening te houden met de aanzeggingsperiode voor de opvraging van de fondsen (die niet meer mag 
bedragen dan zeven dagen) en dienen over voldoende liquiditeiten te beschikken om hun verbintenis na te komen.

 Juridische, fiscale en reglementaire risico’s
 “Private equity” fondsen kunnen het voorwerp uitmaken van juridische, fiscale of reglementaire wijzigingen, die met een zeer korte of 

zelfs onbestaande aanzegging van toepassing kunnen worden. Dit kan niet alleen de reikwijdte van hun activiteiten beperken, maar ook 
hun mogelijkheid om de ondernemingen in portefeuille over te dragen, en kan aldus leiden tot verliezen. Het wordt klanten die wensen 
in te tekenen op dit type van producten aanbevolen om de fiscale behandeling van winsten en verliezen van dergelijke beleggingen te 
onderzoeken.
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BIJLAGE 4    Afkoopwaarden

Ter informatie beschrijft deze bijlage de afkoopwaarde van een contract met de volgende kenmerken:
•	 constante waarde van de rekeenheid en gelijk aan 1.000 EUR;
•	 aantal rekeneenheden op het contract: 250;
•	 jaarlijkse taks op de verzekeringsverrichtingen van 2% op de gestorte bruto premies (uitzonderlijk levensverzekeringscontract);
•	 acquisitiekosten van 5% ingehouden hetzij als instapkosten, hetzij als oprichtingskosten over 5 jaar;
•	 administratieve beheerkosten van het contract van 1,5% + 1.230 EUR (aan een inflatiepercentage van 3%) per jaar;
•	 geen schadevergoeding bij afkoop;
•	 geen overlijdendekkingskosten;
•	 geen verrichtingen op het contract (gedeeltelijke afkoop, aanvullende premies, enz.).

1.     Levensverzekeringscontract met acquisitiekosten geëind als instapkosten

Afkoop uitgevoerd
na het jaar

Afkoopwaarde
in rekeneenheden

1 227,78

2 223,10

3 218,45

4 213,83

5 209,23

6 204,67

7 200,13

8 195,62

2.    Levensverzekeringscontract met acquisitiekosten geëind als oprichtingskosten over 5 jaar

Afkoop uitgevoerd
na het jaar

Afkoopwaarde
in rekeneenheden

1 227,57

2 222,77

3 218,05

4 213,42

5 208,87

6 204,37

7 199,91

8 195,47

3.    Kapitalisatiecontract met acquisitiekosten geïnd als instapkosten

Afkoop uitgevoerd
na het jaar

Afkoopwaarde
in rekeneenheden

1 232,71

2 227,95

3 223,23

4 218,53

5 213,87

6 209,24

7 204,63

8 200,05
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4.    Kapitalisatiecontract met acquisitiekosten geïnd als oprichtingskosten over 5 jaar

Afkoop uitgevoerd
na het jaar

Afkoopwaarde
in rekeneenheden

1 232,57

2 227,74

3 222,99

4 218,31

5 213,69

6 209,13

7 204,59

8 200,08
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