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Voor de toepassing van het contract wordt verstaan onder:

•	 wij: de verzekeringsmaatschappij, d.w.z. AXA Belgium N.V.

•	 U: de intekenaar, d.w.z. de natuurlijke persoon of rechtspersoon die het contract 
met de verzekeringsmaatschappij sluit

•	 de verzekerde: degene op wie het risico van het zich voordoen van het verzekerde 
voorval rust

•	 de begunstigde: degene in wiens voordeel de verzekeringsprestaties bedongen zijn 
oxylife secure: het gedeelte van het contract dat een levensverzekering tak 21 is 
waarbij een gewaarborgde rentevoet wordt toegekend, eventueel vermeerderd met 
een winstdeling

•	 oxylife invest: het gedeelte van het contract dat een levensverzekering tak 23 is, 
gekoppeld aan een of meer interne beleggingsfondsen. U draagt het financiële risico 
van de verrichting.

•	 oxylife opportunity: het gedeelte van het contract dat betrekking heeft op de 
levensverzekeringen tak 23, verbonden aan een intern beleggingsfonds dat een 
rendementswaarborg omvat. U draagt het financiële risico van de verrichting. 

I.  gemeenschappelijke bepalingen voor oxylife secure, oxylife invest en oxylife 
opportunity

1. AArd VAn de VerICHTIng

oxylife is een levensverzekeringscontract dat u de mogelijkheid biedt om te beleggen in 
een levensverzekering tak 21 (oxylife secure) en/of in een of meer levensverzekeringen 
tak 23 (oxylife invest en/of oxylife opportunity). Uw keuze wordt vermeld in het contract.

Dit contract wordt geregeld door de Belgische wet en door de reglementaire bepalingen 
betreffende de levensverzekering.

2. AAnVAng VAn HeT ConTrACT

Indien uw eerste storting bestemd is voor oxylife secure en/of oxylife invest, alsook 
Eventueel voor oxylife opportunity, gaat het contract in bij de definitieve ontvangst van 
deze storting op onze bankrekening, maar ten vroegste op de dag waarop wij in het 
bezit zijn van alle elementen die nodig zijn om de aanvraag tot intekening te registreren.

Indien uw eerste storting uitsluitend bestemd is voor een of meer oxylife 
opportunity verzekeringen, gaat het contract in op de eerste werkdag volgende op 
de uiterstebetalingsdatum vermeld in de Financiële Informatiefiche van de oxylife 
opportunity verzekering die de vroegste datum bevat. 

De aanvangsdatum wordt vermeld in het contract.
Het contract is onbetwistbaar van bij zijn ondertekening, behalve in geval van fraude.

3. ACTIVerIng en deACTIVerIng VAn een VerZeKerIng

Activering bij contractsluiting

Indien uw eerste storting op het contract bestemd is voor oxylife secure én voor oxylife 
invest, worden beide verzekeringen geactiveerd op de datum waarop het aantal eenheden 
dat u kunt verkrijgen door het gedeelte van uw storting bestemd voor oxylife invest kan 
worden bepaald voor het geheel van de gekozen interne oxylife invest fondsen. 
Het betreft de datum waarop de eerste vaststelling van de waarde van de eenheid voor 
het geheel van de betrokken interne fondsen plaatsvindt, vanaf onze tweede werkdag 
na de dag waarop wij uw eerste storting op onze bankrekening hebben ontvangen, 
maar ten vroegste op onze tweede werkdag te rekenen vanaf de aanvangsdatum van 
het contract. Indien uw eerste storting enkel bestemd is voor oxylife invest, wordt de 
activeringsdatum van deze verzekering op dezelfde wijze bepaald.
Indien uw eerste storting enkel bestemd is voor oxylife secure, is de activeringsdatum 
van deze verzekering onze tweede werkdag na de aanvangsdatum van het contract.
Indien uw eerste storting enkel of voor een deel bestemd is voor een of meer oxylife 
opportunity verzekeringen, is de activeringsdatum van deze verzekeringen de eerste 
werkdag na de uiterste betalingsdatum vermeld in de Financiële Informatiefiche van 
Oxylife Opportunity eigen aan de betrokken verzekering.
De activeringsdatum wordt vermeld in het contract.

Activering in de loop van het contract

U kunt in de loop van het contract, door een gedateerd en ondertekend schrijven, 
de verzekering activeren door middel van een bijstorting op het contract of door een 
overdracht afkomstig van een andere verzekering die reeds geactiveerd is. Deze 
activering wordt in een bijvoegsel vastgesteld.

oxylife invest wordt geactiveerd op de datum waarop de eerste vaststelling van de 
waarde van de eenheid voor het geheel van de betrokken interne fondsen plaatsvindt, 
vanaf onze tweede werkdag na de ontvangst van uw storting op onze bankrekening 
of na de dag waarop wij de aanvraag tot overdracht afkomstig van oxylife secure of 
van een oxylife opportunity verzekering hebben ontvangen, maar ten vroegste op onze 
tweede werkdag te rekenen vanaf de dag waarop wij in het bezit zijn van alle elementen 
die nodig zijn om de activering te registreren.

oxylife secure wordt geactiveerd op onze tweede werkdag na de ontvangst van uw 
storting bestemd voor oxylife secure op onze bankrekening, maar ten vroegste op 
onze tweede werkdag te rekenen vanaf de dag waarop wij in het bezit zijn van alle 
elementen die nodig zijn om de activering te registreren. Dezelfde regel geldt indien uw 
storting ook voor een deel bestemd is voor oxylife opportunity. Echter, als uw storting 
ook bestemd is voor oxylife invest of de activering het resultaat is van een interne 
overdracht afkomstig van oxylife invest of van een oxylife opportunity verzekering, is 
de activeringsdatum van oxylife secure de datum waarop de eerste vaststelling van de 
waarde van de eenheid voor het geheel van de betrokken interne fondsen plaatsvindt, 
vanaf onze tweede werkdag na de ontvangst van uw storting op onze bankrekening of 

na de dag waarop wij de aanvraag tot overdracht hebben ontvangen, maar ten vroegste 
op onze tweede werkdag te rekenen vanaf de dag waarop wij in het bezit zijn van alle 
elementen die nodig zijn om de activering te registreren.

Een oxylife opportunity verzekering wordt geactiveerd op de eerste werkdag na de 
uiterste betalingsdatum vermeld in de Financiële Informatiefiche van deze verzekering.

De activeringsdatum wordt vermeld in het contract.

Vereiste minimumdrempels voor de activering
De activering van oxylife secure is echter steeds ondergeschikt aan de voorwaarde dat 
het gestorte of overgedragen bedrag minstens gelijk is aan 2.500 EUR, voor aftrek 
van de eventuele taks en instaptoeslag. Per oxylife opportunity verzekering is het 
minimumbedrag 1.250 EUR. Voor oxylife invest is het minimumbedrag 1 EUR.

deactivering van een verzekering
Een verzekering wordt gedeactiveerd op de werkdag na de dag waarop de opneming, 
die betrekking heeft op het totaalbedrag van de reserve van de verzekering, of de 
interne overdracht van dit totaalbedrag naar een andere verzekering van het contract, 
effectief is. Indien naar aanleiding van een gedeeltelijke opneming of een periodieke 
opneming of, zelfs, een interne overdracht naar oxylife invest en/of naar oxylife 
opportunity, de reserve van oxylife secure minder bedraagt dan 1.250 EUR, beperken 
we het bedrag van de opneming of van de overdracht, om het totaal van de reserve op 
oxylife secure op een niveau gelijk aan 1.250 EUR te behouden, dat de deactivering 
van deze verzekering tegenhoudt.

De deactivering van een verzekering maakt van rechtswege een einde aan het contract 
indien andere verzekeringen op dat ogenblik niet of niet meer geactiveerd zijn.

reactivering
De gedeactiveerde oxylife invest en oxylife secure verzekeringen kunnen gereactiveerd 
worden voor zover het contract niet beëindigd werd. De regels die gelden voor een 
activering in de loop van het contract zijn van toepassing.

De reactivering is niet toegelaten voor de oxylife opportunity verzekeringen.

4. oPZeggIng VAn HeT ConTrACT

U kunt het contract volledig opzeggen binnen de dertig dagen te rekenen vanaf 
de aanvangsdatum van het contract. Uw opzegging gaat in op het ogenblik van de 
kennisgeving die ons wordt gedaan bij aangetekende brief, bij deurwaardersexploot of 
door afgifte van een brief tegen ontvangstbewijs. In dat geval betalen wij u de volgende 
bedragen terug:

 - wat betreft oxylife secure: de som van de stortingen op deze verzekering, verminderd 
met de kostprijs van het gedekte risico;

 - wat betreft oxylife invest en oxylife opportunity: de tegenwaarde in euro van 
de eenheden die aan deze verzekering toegewezen zijn, vermeerderd met de 
instaptoeslagen en de eventuele taks. Deze tegenwaarde wordt berekend op basis 
van de waarde van de eenheid die bepaald wordt op de datum waarop deze waarde 
voor de eerste keer wordt bepaald voor alle betrokken interne fondsen, vanaf onze 
tweede werkdag die volgt op de dag waarop wij uw betekening, samen met de 
gevraagde bewijsdocumenten, hebben ontvangen. Indien voor oxylife opportunity de 
aanvangsdatum van het contract echter niet overeenstemt met de activeringsdatum 
van een verzekering van dit type en wij uw aanvraag voor de activering ontvangen, 
zal de terugbetaling betrekking hebben op de totale storting bestemd voor oxylife 
opportunity verzekeringen.

Wij kunnen u vragen ons uw exemplaar van het contract en van de eventuele 
bijvoegsels ervan terug te bezorgen. De terugbetaling gebeurt nadat wij de gevraagde 
bewijsdocumenten hebben ontvangen.

5. Uw STorTIngen

minimumbedragen
Uw eerste storting moet het minimumbedrag van 5.000 EUR bereiken, voor aftrek van 
de eventuele taks en de van toepassing zijnde instaptoeslag.
U kunt op elk ogenblik bijkomende stortingen doen met een minimumbedrag 
van 1.250  EUR, voor aftrek van de eventuele taks en de van toepassing zijn de 
instaptoeslag.
Deze storting mag echter enkel bestemd zijn voor een oxylife opportunity verzekering 
indien de uiterste betalingsdatum vermeld in de daarop betrekking hebbende 
Financiële Informatiefiche nog niet bereikt werd op het ogenblik waarop wij uw storting 
op onze bankrekening ontvangen hebben.
Indien uw storting dient voor de activering of reactivering van een oxylife secure of 
oxylife invest verzekering, moeten de vereiste minimumdrempels voor de activering 
zoals bepaald in punt I.3. worden nageleefd.
Ingeval, op uw verzoek, een terugbetaling zou worden gedaan, voor een storting 
bestemd voor oxylife invest en/of oxylife opportunity, bij toepassing van de wet van 
10.12.2009 betreffende de betalingsdiensten, terwijl geen enkele fout in de uitvoering 
van de betaling dit verzoek rechtvaardigde, zouden wij naast de annulering van de 
storting, de reserve van deze verzekering kunnen verminderen ten bedrage van 
de schade die voor ons voortvloeit uit een eventuele daling van de waarde van de 
betrokken eenheden, of, bij ontstentenis van een voldoende reserve, elk adequaat 
rechtsmiddel kunnen aanwenden.

Instaptoeslag
De van toepassing zijnde instaptoeslag is die welke geldt op de datum van ontvangst 
van de storting op onze bankrekening maar voor de eerste storting op het contract, die 
welke geldt op het ogenblik van de eerste activering van een verzekering. Wij delen u 
de toegepaste instaptoeslag schriftelijk mede.
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Verdeling van de stortingen
De verdelingspercentages van uw stortingen over de gekozen verzekeringen en/of 
interne oxylife invest fondsen worden vermeld in het contract. U kunt op elk ogenblik 
de verdelingswijze voor de toekomstige bijstortingen wijzigen per gedateerd en 
ondertekend schrijven. Indien u voor uw laatste storting of interne overdracht een 
oxylife opportunity verzekering hebt afgesloten of indien u een dergelijke verzekering 
wil afsluiten waarvan de intekenperiode loopt, moet u vóór elke bijstorting of interne 
overdracht, uw verdeling van stortingen wijzigen.
Voor oxylife invest kunt u ook uw keuze van interne fondsen waarin uw toekomstige 
stortingen dienen te worden belegd, wijzigen.
Deze wijzigingen zijn van toepassing op de datum vermeld in uw schrijven, maar 
ten vroegste op onze tweede werkdag na de dag waarop wij uw aanvraag ontvangen 
hebben. Deze wijzigingen worden vastgelegd in een bijvoegsel.

6. reSerVe VAn Uw ConTrACT

Op basis van uw beleggingskeuze wordt de reserve van het contract opgebouwd door 
de oxylife secure reserve, de oxylife invest reserve, de reserve van een of meer oxylife 
opportunity verzekeringen of door de som van deze beide reserves.

De regels betreffende de opbouw van elk van deze reserves worden nader beschreven 
in de bepalingen eigen aan elk van deze verzekeringen.

7. BeSCHIKBAArHeId VAn de reSerVe - oPnemIngen

U kunt op elk ogenblik een gedeelte of het volledige bedrag van uw reserve van 
het contract opnemen. Uw aanvraag tot opneming moet gebeuren per gedateerd 
en ondertekend schrijven, vergezeld van de door ons gevraagde bewijsdocumenten, 
onder meer een fotokopie van uw identiteitskaart en, indien u niet de verzekerde 
bent, een bewijs van leven van deze laatste en een officieel document waarmee zijn 
geboortedatum kan worden vastgesteld. In geval van volledige opneming kunnen wij 
u vragen ons uw exemplaar van het contract en van de eventuele bijvoegsels ervan 
vooraf terug te bezorgen, aangezien deze opneming een einde maakt aan het contract.

De opneming is effectief op de datum vermeld in uw schrijven, maar ten vroegste op 
de datum waarop wij, conform de bepalingen van onderhavig contract, het beschikbare 
bedrag van uw reserve hebben bepaald, onder voorbehoud dat wij de stukken 
ontvangen hebben die nodig zijn voor de regeling.

Indien oxylife secure en/of oxylife invest en/of een of meer oxylife opportunity 
verzekeringen geactiveerd zijn, wordt een gedeeltelijke opneming over de geactiveerde 
verzekeringen verdeeld in dezelfde verhouding als de reserve van het contract, 
behoudens uitdrukkelijke opdracht door u.
De modaliteiten betreffende de beschikbaarheid van de reserves van elk van de 
verzekeringen worden nader beschreven in de bepalingen eigen aan deze verzekeringen.

Periodieke opnemingen
Indien de som van de reserves van oxylife invest en oxylife secure ten minste 15.000 
EUR bedraagt, kunt u periodieke opnemingen aanvragen en dit voor een minimumbedrag 
van 250 EUR per opneming, eventuele taksen en opnemingsvergoedingen inbegrepen. 
Wij behouden ons het recht voor om deze bedragen aan te passen mits een 
voorafgaande mededeling aan de intekenaars.

Wij behouden ons het recht voor op elk ogenblik te eisen dat u ons, binnen de dertig 
dagen het bewijs levert dat de verzekerde in leven is. Als dit bewijs niet zo snel mogelijk 
geleverd wordt, kan dit leiden tot schorsing van betaling van de gevraagde opnemingen.

Indien u niet de verzekerde persoon bent, verbindt u zich ertoe ons zo snel mogelijk 
van het overlijden van de verzekerde op de hoogte te brengen.

De periodieke opnemingen worden uitgevoerd tot de datum van de laatste gevraagde 
opneming voor zover de minimumreserve van 1.250 EUR die op oxylife secure moet 
blijven staan, gerespecteerd wordt. In geval van overlijden van de verzekerde stoppen de 
opnemingen bij ontvangst van het uittreksel uit de overlijdensakte van de verzekerde.

U kunt een einde maken aan de periodieke opnemingen of de modaliteiten ervan 
aanpassen, en dit treedt in werking na ten vroegste, vijftien dagen te rekenen vanaf 
de datum waarop wij in het bezit zijn van uw schriftelijke aanvraag, die gedateerd en 
ondertekend is.

Periodieke opnemingen zijn niet toegelaten voor de oxylife opportunity verzekeringen.

Indien oxylife secure en oxylife invest geactiveerd zijn, gebeuren de periodieke 
opnemingen volgens de gekozen modaliteit, vermeld in het contract.

8. VoorSCHoTTen

Het contract geeft geen recht op voorschotten.

9.  VrIJe oVerdrACHTen TUSSen oXYlIFe SeCUre, oXYlIFe InVeST en oXYlIFe 
oPPorTUnITY

U kunt op elk ogenblik de overdracht vragen van de volledige reserve of een deel van 
de reserve van een van de geactiveerde verzekeringen naar andere verzekeringen.

Een overdracht naar een oxylife opportunity verzekering is echter enkel mogelijk voor 
zover een dergelijke verzekering beschikbaar is voor intekening. 

Deze overdracht heeft, desgevallend, tot doel de bestemmingsverzekering van het over 
te dragen bedrag te activeren en/of tot gevolg de deactivering van de verzekering 
waarvan het over te dragen bedrag afkomstig is, zoals uitgelegd in punt I.3. U doet 
uw aanvraag per gedateerd en ondertekend schrijven, vergezeld van de door de 
verzekeringsmaatschappij gevraagde documenten.

Aan de overdracht gaat een volledige of gedeeltelijke opneming vooraf, en dit volgens 
de modaliteiten beschreven in de bepalingen eigen aan de betrokken verzekering en 
die kan onderworpen zijn aan fiscale heffingen.

De overdracht wordt effectief op de datum waarop de eerste vaststelling van de waarde 
van de eenheid voor het geheel van de betrokken interne fondsen, oxylife invest en/
of oxylife opportunity plaatsvindt, vanaf onze tweede werkdag na de dag waarop wij 
uw aanvraag tot overdracht hebben ontvangen, maar ten vroegste op onze tweede 
werkdag te rekenen vanaf de dag waarop wij in het bezit zijn van alle elementen die 
nodig zijn om uw aanvraag te registreren.

De vrije overdrachten tussen oxylife secure, oxylife invest en oxylife opportunity 
veroorzaken geen overdrachtskosten.

Na de overdracht wordt u in kennis gesteld van de situatie van uw contract.

10. oVerlIJden VAn de InTeKenAAr oF VAn de VerZeKerde

In geval van overlijden van de intekenaar die niet de verzekerde is, wordt de eigendom 
van het contract van rechtswege naar deze laatste overgedragen.

In geval van overlijden van de verzekerde storten wij aan de begunstigde(n) het 
totaalbedrag van de reserve van het contract. Dit bedrag kan eventueel aangevuld 
worden door aanvullende overlijdensdekkingen.

De betaling van deze uitkering gebeurt eventueel mits ondertekening van een kwitantie 
nadat wij de gevraagde bewijsstukken hebben ontvangen, onder meer:

 - een uittreksel van de overlijdensakte
 - een medisch attest op een formulier dat door ons wordt verstrekt, met onder meer 
vermelding van de doodsoorzaak

 - een fotokopie van de identiteitskaart van de begunstigde(n)

 - een akte van bekendheid met vermelding van de hoedanigheid van de erfgenamen 
wanneer de begunstigden niet aangegeven of bepaald zijn in het contract.

We behouden ons het recht om u ieder ander document te vragen die wij nodig achten 
voor de betaling van de uitkering.

We kunnen vragen dat uw exemplaar van het contract en van de eventuele bijvoegsels 
ervan ons terugbezorgd wordt.

De modaliteiten betreffende de uitkeringen bij overlijden van elk van de verzekeringen 
worden nader beschreven in de bepalingen eigen aan deze verzekeringen.

11. JAArlIJKSe InFormATIe

Elk jaar beschikt u over informatie over de stand van uw contract, rekening houdend 
met de verrichtingen die in de loop van het voorbije jaar werden uitgevoerd.

12. wIJZIgIng VAn HeT ConTrACT

In de loop van het contract kunt u ons vragen om uw keuzes vermeld in de bijzondere 
voorwaarden van het contract aan te passen. Elke aanpassing moet door een bijvoegsel 
of door elk ander daarmee gelijkgesteld document worden vastgesteld.

13. ToeKenIng en AAnVAArdIng VAn BegUnSTIgIng

U kunt op schriftelijke aanvraag de toekenning van begunstiging wijzigen, onder 
voorbehoud van de hierna bechreven bepalingen. Deze wijziging zal in een bijvoegsel 
worden vastgelegd.

De begunstigde kan de begunstiging van het contract aanvaarden. Deze aanvaarding 
moet ons schriftelijk door de begunstigde meegedeeld worden, met uw akkoord, en zal 
pas geldig zijn als ze in het contract of in een bijvoegsel is vastgesteld.
Een aanvaarding na uw overlijden is van kracht zodra ze ons schriftelijk wordt 
meegedeeld.
Is de begunstiging aanvaard, dan hebt u de voorafgaande schriftelijke toestemming van 
de begunstigde nodig om een andere begunstigde aan te wijzen, alsook in de gevallen 
waarin u een opneming, een vrije overdracht tussen oxylife secure, oxylife invest en 
oxylife opportunity, een vrije overdracht binnen oxylife invest of oxylife opportunity 
wenst te doen of binnen oxylife invest een optie « Investor Orders » wilt invoeren of 
schrappen of de parameters ervan wilt wijzigen of in de loop van het contract een 
verzekering wilt activeren of reactiveren of, ten slotte, aan de bijzondere voorwaarden 
van het contract een wijziging wilt aanbrengen.
Indien het overlijden het gevolg is van een opzettelijke daad van een begunstigde 
wordt de in geval van overlijden voorziene uitkering uitbetaald aan de in het contract 
aangeduide andere begunstigden, volgens de daarin vastgestelde volgorde.

14. AFlooP VAn HeT ConTrACT

Het contract eindigt op de afloopdatum vermeld in de bijzondere voorwaarden, behalve 
indien het door een volledige opneming van de reserve van het contract of het 
overlijden van de verzekerde, eerder is beëindigd.

Bij leven van de verzekerde op deze afloopdatum, betalen wij de opgebouwde totale 
reserve van het contract uit aan de aangewezen begunstigde, nadat wij de gevraagde 
bewijsdocumenten hebben ontvangen, onder meer een fotokopie van de identiteitskaart 
van de begunstigde. Indien de verzekerde een andere persoon is, moet ook een bewijs 
van leven van deze laatste worden voorgelegd alsook een officieel document teneinde 
zijn geboortedatum vast te stellen. We kunnen u vragen ons uw exemplaar van het 
contract en van de eventuele bijvoegsels ervan terug te bezorgen.

15. FISCAle ASPeCTen
Alle huidige en toekomstige fiscale, sociale of andere lasten die van toepassing zijn op 
het contract of op de krachtens het contract door u of door ons verschuldigde sommen, 
zijn te uwen laste of ten laste van de begunstigde.
De fiscale en/of sociale lasten die eventueel op uw stortingen worden opgelegd, 
worden bepaald door de wetgeving van het land van uw verblijfplaats.
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De op de uitkeringen toepasselijke belastingen en eventuele andere lasten worden 
vastgelegd door de wet van het land van de verblijfplaats van de begunstigde en/of 
door de wet van het land waar de belastbare inkomsten worden verkregen.
De successierechten worden bepaald door de fiscale wetgeving van het land van de 
verblijfplaats van de overledene en/of de wet van het land van de verblijfplaats van 
de begunstigde.

16. SlAPende VerZeKerIngSoVereenKomSTen

In het geval dat wij de door de reglementering betreffende slapende tegoeden 
opgelegde procedure dienen toe te passen (wet van 24 juli 2008 houdende diverse 
bepalingen), behouden wij ons het recht voor de kosten verbonden aan de uitgevoerde 
controle of opsporing ten belope van het door deze reglementering toegelaten bedrag 
aan te rekenen.

17. oVerlIJden VeroorZAAKT door TerorrISme

AXA Belgium neemt deel aan de Terrorism Reinsurance and Insurance Pool, die 
opgericht werd conform de wet van 1 april 2007 betreffende de verzekering tegen 
schade veroorzaakt door terrorisme. Bijgevolg, wanneer een schadegeval veroorzaakt 
wordt door een gebeurtenis die als terrorisme erkend wordt, komen wij onze 
contractuele verbintenissen na conform de bepalingen van deze wet, met name wat 
betreft het bedrag en de betalingstermijn van de uitkeringen.

18. Uw AAngeweZen geSPreKSPArTner

Uw adviseur is een specialist die u kan helpen. Zijn rol bestaat erin u in te lichten 
over uw contract en de prestaties die eruit voortvloeien en voor u alle stappen te 
ondernemen bij ons.

Hij staat u eveneens terzijde mocht er tussen u en ons een probleem rijzen.

Indien u ons standpunt niet deelt, kunt u een beroep doen op de diensten van onze 
Ombudsman (Vorstlaan 25 te 1170 Brussel, e-mail : ombudsman.axa@axa.be).

Indien u vindt dat u op die manier niet de beste oplossing hebt verkregen, kunt u 
terecht bij de Ombudsdienst Verzekeringen, de Meeûsplantsoen 35 te 1000 Brussel 
(website: www.ombudsman.as).

U kunt zich ook altijd tot de rechtbank wenden.

Alle mogelijke betwistingen vallen uitsluitend onder de bevoegdheid van de Belgische 
rechtbanken.

II. Bepalingen eigen aan oxylife secure

de bepalingen eigen aan oxylife secure zijn een aanvulling bij de gemeenschappelijke 
bepalingen voor oxylife secure, oxylife invest en oxylife opportunity.

Voor de toepassing van de oxylife secure verzekering, wordt verstaan onder:
•	 de eerste verzekeringsperiode: de periode die loopt van de datum van activering 

(of reactivering) van de verzekering tot 31 december van het negende kalenderjaar 
te rekenen vanaf het jaar van de activering (of van de reactivering)

•	 de tweede verzekeringsperiode: de periode die begint op 1 januari van het tiende 
kalenderjaar te rekenen vanaf de activering (of van de reactivering) en die loopt tot 
de afloop van het contract of, indien de verzekering gedeactiveerd wordt voor de 
afloop van het contract, tot op de datum van de deactivering.

1. Uw STorTIngen

Wanneer oxylife secure, in geval van overlijden, de betaling waarborgt van een 
minimumkapitaal gelijk aan 130 % van de som van de stortingen op deze verzekering 
en van de bedragen voortvloeiend uit de vrije overdrachten afkomstig van oxylife invest 
of oxylife opportunity, kunnen wij de aanvaarding van elke storting of overgedragen 
bedrag afhankelijk maken van gunstige medische formaliteiten.

Het bestaan van deze optionele waarborg wordt in het contract vastgesteld.

Wij behouden ons het recht voor om elke storting van meer dan 62.000 EUR gedaan in 
de oxylife secure verzekering over te dragen op een nieuw contract oxylife.

Een bijkomende storting moet minstens 1.250 EUR bedragen voor aftrek van de 
eventuele taks en instaptoeslag.

2. oPBoUw VAn de reSerVe

rentevoet

Uw eerste storting op oxylife secure geniet, na aftrek van de eventuele taks en de van 
toepassing zijnde instaptoeslag, vanaf de dag van de activering (of reactivering) van 
deze verzekering, de rentevoet die op dat ogenblik van kracht is.
Een bijkomende storting op oxylife secure geniet, na aftrek van de eventuele taks en 
de van toepassing zijnde instaptoeslag, te rekenen vanaf onze tweede werkdag na de 
ontvangst ervan op onze bankrekening, de rentevoet die op dat ogenblik van kracht is.
Hetzelfde geldt indien u, tegelijk met uw bijkomende storting op oxylife secure, een 
storting doet op oxylife opportunity verzekering waarvan de intekenperiode loopt. 
Indien u, tegelijk met de bijkomende storting op oxylife secure, een storting doet 
op oxylife invest, geniet de bijkomende storting op oxylife secure, na aftrek van de 
eventuele taks en de van toepassing zijn de instaptoeslag, de rentevoet die van kracht 
is op het ogenblik waarbij het aantal eenheden dat u kunt verkrijgen door de storting 
bestemd voor oxylife invest kan worden bepaald voor het geheel van de gekozen 
interne oxylife invest fondsen en, vanaf dit moment. Het gaat om het moment waarop 
de eerste vaststelling van de waarde van de eenheid voor het geheel van de betrokken 
interne oxylife invest fondsen plaatsvindt, vanaf onze tweede werkdag na de dag 
waarop wij uw storting op onze bankrekening hebben ontvangen.

Het bedrag dat afkomstig is van een vrije overdracht van oxylife invest of van oxylife 
opportunity geniet, vanaf de dag waarop de overdracht effectief is, de rentevoet die op 
dat ogenblik van kracht is.
Wij zullen u de toegepaste rentevoet schriftelijk meedelen bij elke storting en vrije 
overdracht.

De (na aftrek van de eventuele taks en instaptoeslag) gekapitaliseerde stortingen 
en overgedragen bedragen, maandelijks verminderd met de kosten van de 
overlijdensdekking indien deze in het contract is opgenomen, alsook met de 
beheerskosten (1,50 EUR per maand), vormen de reserve van de oxylife secure 
verzekering van het contract.

•	 Waarborg van de rentevoet tijdens de eerste verzekeringsperiode
De rentevoet die voor elke tijdens deze periode uitgevoerde storting en overdracht 
wordt meegedeeld, is gewaarborgd tot op het einde van deze periode.
•	 Waarborg van de rentevoet gedurende de tweede verzekeringsperiode
De tweede periode bestaat uit opeenvolgende periodes van een kalenderjaar. De 
rentevoet die meegedeeld wordt voor de reserve opgebouwd in het begin van het 
kalenderjaar is gedurende het hele jaar gewaarborgd. De rentevoet die meegedeeld 
wordt voor elke storting en voor elke overdracht uitgevoerd in de loop van een 
kalenderjaar is gewaarborgd tot op het einde van dat jaar.

winstdeling
•	 Eerste verzekeringsperiode
De verzekering is verbonden met ons algemeen fonds. Een winstdeling kan worden 
toegekend in overeenstemming met het winstdelingsreglement toegevoegd aan het 
contract.
•	 Tweede verzekeringsperiode
In het belang van de intekenaars behouden wij ons het recht voor de verzekering 
op een andere manier te verbinden dan aan ons algemeen fonds. Indien van deze 
mogelijkheid gebruik wordt gemaakt, kan een winstdeling verdeeld en toegekend 
worden afhankelijk van de bepalingen die van toepassing zijn op het gekozen vehikel.

Na de kennisgeving van de verbinding van de oxylife secure verzekering van hun 
contract aan een ander vehikel dan ons algemeen fonds, kunnen de intekenaars 
voorafgaand aan deze verrichting, vragen om het totaalbedrag van hun reserve van 
de oxylife secure verzekering op te nemen of de overdracht ervan naar oxylife invest 
of naar een of meer oxylife opportunity verzekeringen beschikbaar voor intekening.
Er wordt door ons geen enkele opnemingsvergoeding of financiële correctie toegepast 
indien de opneming of de interne overdracht naar oxylife invest of naar oxylife 
opportunity gedaan wordt vooraleer de tweede periode begint te lopen. De eventuele 
fiscale inhoudingen zouden van toepassing zijn.

3. BeSCHIKBAArHeId VAn de reSerVe – oPnemIngen

U kunt op elk ogenblik het volledige bedrag van de reserve van uw oxylife secure 
verzekering of een deel ervan opnemen. Een opneming kan leiden tot de deactivering 
van de oxylife secure verzekering, zoals uitgelegd in I.3.

Het beschikbare bedrag van de reserve wordt berekend op de datum vermeld in uw 
aanvraag, maar ten vroegste op onze tweede werkdag na de dag waarop wij deze 
aanvraag ontvangen.
Niettemin, indien u tegelijk een opneming op oxylife invest en/of oxylife opportunity 
vraagt of dat het bedrag afgenomen van oxylife secure overgedragen wordt naar oxylife 
invest en/of naar een of meer oxylife opportunity verzekeringen beschikbaar voor 
intekening, wordt het beschikbaar bedrag van de reserve van oxylife secure berekend 
op de datum vermeld in uw aanvraag, maar ten vroegste op de datum waarop de 
eerste vaststelling van de waarde van de eenheid voor het geheel van de betrokken 
interne oxylife invest fondsen en oxylife opportunity verzekeringen plaatsvindt, vanaf 
onze tweede werkdag na de dag waarop wij deze aanvraag hebben ontvangen.

Elke gedeeltelijke opneming wordt verhoudingsgewijs uitgevoerd tussen de 
verschillende reserveschijven van de oxylife secure verzekering die overeenstemmen 
met de verschillende rentevoeten.

Op uw opneming kunnen eventueel opnemingsvergoedingen of een financiële correctie 
worden toegepast tijdens de eerste verzekeringsperiode op basis van de onderstaande 
regels.

Er wordt geen enkele opnemingsvergoeding of financiële correctie toegepast op het 
gedeelte van het totaalbedrag van de opnemingen gedaan binnen éénzelfde jaar, dat 
niet meer bedraagt dan 10 %, met een absoluut maximum van 25.000 EUR,

•	 van de reserve van de oxylife secure verzekering die werd berekend op 31 december 
van het jaar ervoor

•	 of, indien de activering (of reactivering van deze verzekering) is ingegaan na die 
datum, van het bedrag van de eerste storting of van de eerste overdracht afkomstig 
van oxylife invest en/of van oxylife opportunity.

In de loop van de eerste drie jaar vanaf de datum van activering (of reactivering) 
van oxylife secure, wordt elk opgenomen bedrag dat het hoger omschreven gedeelte 
overschrijdt, verminderd met een degressieve opnemingsvergoeding gelijk aan 
0,1% van het opgenomen bedrag per nog te lopen maand (maand van de opneming 
inbegrepen) tot het einde van deze periode van drie jaar.

Wij behouden ons het recht voor, in het belang van alle intekenaars, een 
opnemingsvergoeding wegens uitzonderlijke omstandigheden af te houden, waarvan 
het percentage gelijk is aan het maximum dat toegelaten is door de wetgeving 
die op dat ogenblik van kracht is ingeval een positief verschil hoger dan 2% wordt 
vastgesteld tussen enerzijds de OLO-voet over een looptijd gelijk aan het gemiddelde 
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(gewogen volgens de reserves van de oxylife secure verzekeringen) van de resterende 
looptijden van de verbintenissen van gewaarborgde rentevoeten die overeenstemmen 
met de oxylife secure verzekeringen en anderzijds, het gemiddelde (gewogen volgens 
dezelfde reserves) van de gewaarborgde rentevoeten die overeenstemmen met deze 
verzekeringen. Eenmaal aan de voorwaarden voldaan is, blijft de opnemingsvergoeding 
van kracht tot het einde van de maand volgend op de maand waarin de toepassing 
ervan gestart is. In die gevallen is de opnemingsvergoeding beschreven in de 
voorgaande alinea niet van toepassing.

In de eerste acht jaar vanaf de datum van activering (of reactivering) van oxylife secure, 
naast de toepassing van de hierboven beschreven opnemingsvergoedingen, behouden 
wij ons het recht voor om, in het belang van alle intekenaars, een financiële correctie 
toe te passen. Deze correctie is gelijk aan het positieve verschil tussen enerzijds, de 
reserve die het voorwerp vormt van de opneming en anderzijds de geactualiseerde 
waarde, volgens de spot rate die op dat ogenblik van toepassing is, van het bedrag 
dat voortvloeit uit de kapitalisering van deze reserve op de gewaarborgde rentevoeten 
die erop betrekking hebben, waarbij deze verrichting betrekking heeft op de resterende 
duur van het contract beperkt tot de 8ste verjaardag van de datum van activering (of 
reactivering) van de oxylife secure verzekering.

Er wordt geen enkele opnemingsvergoeding of financiële correctie toegepast tijdens de 
tweede verzekeringsperiode.

4. oVerlIJden VAn de VerZeKerde

In geval van overlijden van de verzekerde betalen wij het bedrag van de gevestigde 
reserve van oxylife secure aan de begunstigde(n) uit.

Indien bepaald in de bijzondere voorwaarden zal dit bedrag worden aangevuld tot 
130 % van de som van de uitgevoerde stortingen (exclusief taks) op oxylife secure en 
van de overgedragen bedragen van oxylife invest en/of oxylife opportunity, verminderd 
in verhouding tot de reeds uitgevoerde opnemingen in oxylife secure.

Wanneer het overlijden het gevolg is van zelfmoord van de verzekerde minder dan een 
jaar na de actering (of reactivering) van de oxylife secure verzekering, een opzettelijke 
daad van de intekenaar, een oorlog tussen staten of soortgelijke feiten of een 
burgeroorlog, is het bedrag dat wij uitbetalen echter beperkt tot de gevestigde reserve 
van deze verzekering.

III. Bepalingen eigen aan oxylife invest

de bepalingen eigen aan oxylife invest zijn een aanvulling bij de gemeenschappelijke 
bepalingen voor oxylife secure, oxylife invest en oxylife opportunity.

1. oPBoUw VAn de reSerVe

Uw stortingen, na aftrek van de eventuele taks en van de instaptoeslagen, en de 
bedragen afkomstig van een vrije overdracht van de oxylife secure verzekering of 
van een of meer oxylife opportunity verzekeringen worden belegd in het (de) interne 
fonds(en) dat (die) u gekozen hebt uit die welke u in het kader van de oxylife invest 
verzekering worden voorgesteld. Dit (Deze) fonds(en) evenals de verdelingspercentages 
van de stortingen tussen de verzekeringen en de gekozen interne fondsen worden 
vermeld in het contract.

Door ieder van uw stortingen en van de overgedragen bedragen van de oxylife secure 
verzekering of van een of meer oxylife opportunity verzekeringen kunt u een bepaald 
aantal delen van dit (deze) fonds(en), “eenheden” genaamd, verwerven.

Het aantal verworven delen wordt voor uw stortingen berekend op basis van de waarde 
van de eenheid die bepaald wordt op de datum waarop deze waarde voor de eerste 
keer wordt bepaald, voor het geheel van de betrokken interne fondsen, vanaf onze 
tweede werkdag na definitieve ontvangst van uw storting op onze bankrekening.

Het aantal verworven delen wordt voor de overgedragen bedragen van oxylife secure 
en/of oxylife opportunity berekend op de datum waarop de overdracht effectief is.

Het aantal verworven eenheden in elk intern fonds, vermenigvuldigd met de waarde van 
de overeenstemmende eenheid, vormt de reserve van de oxylife invest verzekering.

De oxylife invest verzekering geeft geen recht op winstdeling.

2. BeSCHIKBAArHeId VAn de reSerVe - oPnemIngen

U kunt op elk ogenblik het volledige bedrag van uw oxylife invest reserve of een deel 
ervan opnemen. Een opneming kan leiden tot de deactivering van oxylife invest, zoals 
uitgelegd in I.3.

Het beschikbaar bedrag van de reserve wordt berekend op de datum vermeld in uw 
aanvraag, maar ten vroegste op datum waarop de eerste vaststelling van de waarde 
van de eenheid, voor het geheel van de betrokken interne fondsen plaatsvindt, vanaf 
onze tweede werkdag na de dag waarop wij deze aanvraag ontvangen.

Tenzij u andere instructies geeft, zal de opneming worden gespreid over de verschillende 
interne fondsen van de oxylife invest verzekering in dezelfde verhouding als de reserve 
van deze verzekering.

Uw opneming is eventueel onderworpen aan een opnemingsvergoeding op basis van 
de onderstaande regels.

Er wordt geen enkele opnemingsvergoeding toegepast op het gedeelte van het 
totaalbedrag van de opnemingen gedaan binnen éénzelfde jaar, dat niet meer bedraagt 
dan 10 %, met een absoluut maximum van 25.000 EUR,
•	 van de reserve van de oxylife invest verzekering berekend op basis van de waarde 

van de eenheid op de datum waarop deze waarde voor de eerste keer wordt bepaald, 
voor alle betrokken fondsen, vanaf 31 december van het vorige jaar,

•	 of, indien de activering (of reactivering van deze verzekering) na die datum 
is ingegaan, van het bedrag van de eerste storting of van de eerste overdracht 
afkomstig van oxylife secure of van oxylife opportunity.

In de eerste drie jaar te rekenen vanaf de activering (of de reactivering) van oxylife 
invest, wordt elk opgenomen bedrag dat het hierboven bepaalde deel overschrijdt, 
verminderd met een degressieve opnemingsvergoeding gelijk aan 0,1% van het 
opgenomen bedrag, per nog te lopen maand (maand van de opneming inbegrepen) tot 
het einde van die periode van drie jaar.

3. oVerlIJden VAn de VerZeKerde

Bij overlijden van de verzekerde, betalen wij aan de aangewezen begunstigden de tegen-
waarde in euro van de op oxylife invest ingeschreven eenheden, volgens de waarde 
van de eenheid bepaald op de datum waarop deze waarde voor de eerste keer wordt 
bepaald, voor het geheel van de betrokken interne fondsen, vanaf onze tweede werkdag 
na die waarop wij alle nodige bewijsstukken voor de uitbetaling hebben ontvangen.

Dit kapitaal wordt betaald ongeacht de oorzaken, de omstandigheden en de plaats 
van het overlijden.

Dit bedrag wordt verhoogd met 10 % indien het overlijden het gevolg is van een ongeval 
dat gebeurd is in de 12 maanden die dit overlijden voorafgingen. Deze verhoging van 
10 % kan beperkt worden aangezien de totale uitkeringen van dit type, gestort per 
verzekerde, niet meer kunnen bedragen dan 125.000 EUR. Betrokken zijn de uitkeringen 
van dit type bepaald in de oxylife invest en oxylife opportunity verzekeringen van de 
oxylife contracten en in alle andere contracten gesloten met ons, met vermelding van 
ditzelfde maximumbedrag.
Met « ongeval » wordt bedoeld een plotselinge gebeurtenis die leidt tot letselschade en 
waarvan de oorzaak of een van de oorzaken buiten het organisme van het slachtoffer ligt. 
Zelfmoord is geen ongeval. De bovenvermelde verhoging is echter niet van toepassing, 
wanneer het ongeval het gevolg is van een opzettelijke daad van de verzekerde of van de 
intekenaar, een oorlog tussen staten of soortgelijke feiten of een burgeroorlog.
Het overlijden van de verzekerde, als gevolg van een ongeval, moet ons schriftelijk 
worden aangegeven, binnen een maand na het overlijden.

Indien deze verplichting niet wordt nagekomen en dit schade oplevert voor ons, kunnen 
wij onze uitkering verminderen ten bedrage van de schade die wij hebben geleden door 
de laattijdige aangifte. Wij zullen ons echter niet beroepen op de niet-naleving van deze 
termijn indien de aangifte zo snel als redelijkerwijze mogelijk is, geschiedt, of indien de 
laattijdige aangifte geen gevolgen heeft voor de beoordeling van het schadegeval en wij 
daardoor geen schade ondervinden.

4.  BeSCHIKBAre InTerne FondSen – oVerdrACHTmogelIJKHeden TUSSen 
InTerne FondSen oXYlIFe

In het kader van oxylife invest bieden wij u toegang tot een gamma van interne 
beleggingsfondsen, beschreven in het beheersreglement van de fondsen. Daarin vindt 
u, onder andere, een beschrijving van het beleggingsbeleid van deze interne fondsen, 
evenals de bepaling en de aanwending van de inkomsten, de waarderingsregels van 
de activa, de wijze van bepaling van de eenheidswaarde, de wijze van berekening van 
de toeslagen en de risicoklasse van deze interne fondsen. Dit reglement verstrekt u 
ook informatie over de mogelijkheden tot vrije overdracht tussen de interne fondsen 
van de oxylife invest verzekering, de opties « Investor Orders » en de mogelijkheid tot 
vereffening of fusie van een intern fonds.

In de loop van uw contract kan de inhoud van het beheersreglement van de interne 
fondsen onderhevig zijn aan aanpassingen. Dat is de reden waarom wij, indien u op 
een gegeven ogenblik informatie wenst over het gamma van de beschikbare interne 
fondsen in het kader van oxylife invest of over de beschikbare opties « Investor 
Orders », evenals de modaliteiten en voorwaarden die erop betrekking hebben, wij u 
aanraden om het beheersreglement van de fondsen dat op dat ogenblik van kracht is, 
te raadplegen op de site www.axa.be, of te informeren bij uw adviseur.

a) Vrije overdrachten tussen de interne fondsen van oxylife invest 

U kunt, op elk moment ook, alle eenheden van een intern fonds van de oxylife invest 
verzekering of een deel ervan, overdragen naar een of meer andere interne fondsen die 
in deze verzekering worden voorgesteld.

Uw aanvraag tot overdracht moet per gedateerd en ondertekend schrijven gebeuren.

De overdracht wordt effectief op de datum waarop de eerste vaststelling van de 
waarde van de eenheid voor het geheel van de betrokken interne fondsen van oxylife 
invest plaatsvindt, vanaf onze tweede werkdag na de dag waarop wij de aanvraag tot 
overdracht hebben ontvangen, maar ten vroegste op onze tweede werkdag te rekenen 
vanaf de dag waarop wij in het bezit zijn van alle elementen die nodig zijn om uw 
aanvraag te registreren.

b) opties « Investor orders »

U hebt de mogelijkheid om op elk ogenblik te vragen om een of meer automatische 
overdrachtsmechanismen toe te passen op oxylife invest, zoals aangeboden door de 
opties « Investor Orders » beschikbaar op het ogenblik van uw aanvraag.

De bij de sluiting van het contract beschikbare opties zijn hieronder opgesomd. Het 
beheersreglement van de oxylife invest fondsen omvat een meer gedetailleerde 
beschrijving van deze opties, de werkingsmodaliteiten en de eventuele 
incompatibiliteiten tussen bepaalde keuzes binnen het contract ervan.

Uw keuze om al dan niet gebruik te maken van de aangeboden opties « Investor 
Orders », alsook de parameters die overeenstemmen met de eventuele gekozen opties 
worden vermeld in het contract. U kunt ook op elk ogenblik vragen om een bestaande 
optie te beëindigen of de parameters ervan te wijzigen.
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U doet uw aanvraag via een gedateerd en ondertekend schrijven: daartoe wordt u een 
formulier ter beschikking gesteld. De termijn voor indiening van de aanvraag is vermeld 
in dit formulier en in het beheersreglement van de oxylife invest fondsen.

De opties « Investor Orders » zijn niet compatibel met de periodieke opnemingen 
uitgevoerd op de oxylife invest verzekering en lopen van rechtswege af in geval van 
vereffening of fusie van een bij de optie betrokken intern fonds.

•	 optie « Stop loss order »
Indien deze optie vermeld is in het contract, wordt een automatische overdracht 
uitgevoerd, in de veronderstelling dat de reserve die is belegd in het of een van de 
interne fondsen genaamd « startfonds », gelijk zou zijn aan of kleiner dan de drempel 
bepaald in de bijzondere voorwaarden. Het totaal van de eenheden belegd in dit fonds 
zou dan worden overgedragen naar dit “bestemmingsfonds” dat u hebt gekozen uit die 
welke voor deze optie voorgesteld zijn in het beheersreglement van de oxylife invest 
fondsen, volgens de precieze modaliteiten die erin beschreven zijn.

Elke storting en elke inhouding (opneming, overdracht binnen de oxylife invest 
verzekering en/of naar de oxylife secure verzekering en/of naar een of meer oxylife 
opportunity verzekeringen beschikbaar voor intekening) op de in het “startfonds” 
belegde reserve leidt tot een evenredige aanpassing van het bedrag van de drempel.

De opneming of overdracht van alle eenheden van een « startfonds » leidt tot beëindiging 
van de optie “Stop Loss Order” voor dit fonds, zelfs indien later een storting (of een 
overdracht afkomstig van een ander fonds van oxylife invest, van oxylife secure of van 
oxylife opportunity) wordt belegd in dit fonds.

•	 optie « Capital gain order »
Indien deze optie vermeld is in het contract, wordt een automatische overdracht 
uitgevoerd, iedere keer dat de reserve die is belegd in het of een van de interne 
fondsen genaamd “startfonds”, de drempel zou bereiken die is bepaald in de 
bijzondere voorwaarden. Het bedrag van de op dat ogenblik waargenomen aangroei 
zou dan worden overdragen naar het “bestemmingsfonds” dat u hebt gekozen uit die 
welke voor deze optie voorgesteld zijn in het beheersreglement van de oxylife invest 
fondsen, volgens de precieze modaliteiten die erin beschreven zijn.

Elke storting en elke inhouding (opneming, overdracht binnen de oxylife invest 
verzekering en/of naar de oxylife secure verzekering en/of naar een of meer oxylife 
opportunity verzekeringen beschikbaar voor intekening) op de in het “startfonds” 
belegde reserve leidt tot een evenredige aanpassing van het bedrag van de drempel.

De opneming of overdracht van alle eenheden van een « startfonds » leidt tot 
beëindiging van de optie “Capital Gain Order” voor dit fonds, zelfs indien later een 
storting (of een overdracht afkomstig van een ander fonds van oxylife invest, van oxylife 
secure of van oxylife opportunity) wordt belegd in dit fonds.

c) Vereffening van een intern fonds, fusie van interne fondsen van oxylife invest 
In geval van vereffening van een intern fonds of fusie van interne fondsen van de 
oxylife invest verzekering, zoals beschreven in het beheersreglement van de fondsen, 
zult u de mogelijkheid hebben om, zonder kosten, onder de voorwaarden die u op dat 
ogenblik zullen worden meegedeeld, hetzij de eenheden die overeenstemmen met dit 
interne fonds, op te nemen, hetzij een interne overdracht te doen van deze eenheden 
naar de interne fondsen van de oxylife invest verzekering die wij u voorstellen.

5. oVermACHT
In de veronderstelling dat, conform het beheersreglement van de fondsen, de bepaling van 
de eenheidswaarde voorlopig geschorst zou worden, zouden de stortingen, overdrachten, 
aanvragen voor opneming, en gegronde aanvragen voor terugbetaling van storting, gedaan 
via bankdomiciliëring, evenals de betaling van de uitkeringen bepaald bij overlijden of bij le-
ven, in aanmerking worden genomen op de datum bepaald in deze algemene voorwaarden 
maar ten vroegste op de eerste noteringsdatum die volgt op het einde van de schorsing 
voor het geheel van de desbetreffende fondsen van de oxylife invest verzekering.

IV. Bepalingen eigen aan oxylife opportunity

De bepalingen eigen aan oxylife opportunity vullen de bepalingen aan die gemeen-
schappelijk zijn voor oxylife secure, oxylife invest en oxylife opportunity.

Meerdere verzekeringen die een rendementswaarborg bieden kunnen worden voorge-
steld bij intekening in het kader van oxylife opportunity.

1. modAlITeITen BeTreFFende de InTeKenIng VAn een VerZeKerIng

Een oxylife opportunity verzekering kan worden afgesloten tijdens de periode van inteke-
ning vermeld in de Financiële Informatiefiche eigen aan de betrokken verzekering. Het 
contract vermeldt de oxylife opportunity verzekeringen waarop effectief wordt ingetekend. 

Elke oxylife opportunity verzekering stemt overeen met een intern beleggingsfonds.

2. oPBoUw VAn de reSerVe VAn elKe VerZeKerIng

Uw stortingen, na aftrek van de eventuele taks en van de instaptoeslag, en de bedragen 
afkomstig van een vrije overdracht van oxylife secure en/of oxylife invest en/of een of 

meer andere oxylife opportunity verzekeringen worden belegd in het intern belegging-
fonds verbonden met de betrokken oxylife opportunity verzekering en omgezet in een 
aantal delen van dit fonds, hierna “eenheden” genaamd.

Het aantal eenheden toegekend voor elke oxylife opportunity verzekering, vermenig-
vuldigd met de waarde van de overeenstemmende eenheid, vormt de reserve van deze 
verzekering.

Behoudens uitzonderlijke omstandigheden onafhankelijk van onze wil, wordt de waarde 
van de eenheid van een beleggingsfonds alle werkdagen berekend.

3. KenmerKen VAn elKe VerZeKerIng

Het beleggingsbeleid van het intern beleggingsfonds waarmee de verzekering 
verbonden is, de bepaling en de aanwending van de inkomsten, de waarderingsregels 
van de activa, de wijze van bepaling van de eenheidswaarde, de wijze van berekening 
van de toeslagen en de risicoklasse van deze interne fondsen worden beschreven in 
het Beheersreglement eigen aan dit fonds.

De rendementswaarborg wordt beschreven in het contract en in het Beheersreglement 
van het betrokken fonds. Wij staan niet in voor het in gebreke blijven van de borgen en/of 
de emittenten van de onderliggende fondsen, waarvan de gevolgen te uwen laste blijven.

U draagt het financiële risico van de verrichting.

De oxylife opportunity verzekeringen geven geen recht op winstdelingen.

4. BeSCHIKBAArHeId VAn de reSerVeS VAn de VerZeKerIngen-oPnemIngen
U kunt op elk ogenblik een gedeelte of het volledige bedrag van de reserve van een of 
meer van uw oxylife opportunity verzekeringen opnemen.

Zoals uitgelegd in punt I.3 kan een opneming de deactivering van een of meer oxylife 
opportunity verzekeringen tot gevolg hebben en kunnen deze gereactiveerd worden.

Indien uw aanvraag enkel betrekking heeft op een opneming van een of meer oxylife 
opportunity verzekeringen, wordt het beschikbaar bedrag van de reserve van elk van 
deze verzekeringen berekend op de in uw aanvraag vermelde datum, maar ten vroegste 
op de datum waarop de eerste vaststelling van de waarde van de eenheid voor het 
geheel van de betrokken oxylife opportunity fondsen plaatsvindt, vanaf onze tweede 
werkdag na de dag waarop wij deze aanvraag ontvangen. 

Behoudens uitdrukkelijke opdracht door u, wordt een gedeeltelijke opneming over de 
verschillende oxylife opportunity verzekeringen verdeeld in dezelfde verhouding als de 
reserve van elke verzekering binnen het geheel van de oxylife opportunity verzekeringen. 

Indien u ook tegelijk een opneming op oxylife secure vraagt, wordt het beschikbaar 
bedrag van de reserve van elke oxylife opportunity verzekering berekend zoals 
hoger omschreven. Niettemin wordt een gedeeltelijke opneming over de betrokken 
verzekeringen verdeeld in dezelfde verhouding als de reserve van het contract, 
behoudens uitdrukkelijke opdracht door u.

Indien uw aanvraag tegelijk betrekking heeft op oxylife invest en eventueel ook op 
oxylife secure, wordt het beschikbaar bedrag van de reserve van elke oxylife opportu-
nity verzekering berekend op de in uw aanvraag vermelde datum, maar ten vroegste op 
de datum waarop de eerste vaststelling van de waarde van de eenheid voor het geheel 
van de betrokken interne oxylife invest en opportunity fondsen plaatsvindt, vanaf onze 
tweede werkdag na de dag waarop wij deze aanvraag ontvangen. Behoudens uitdrukke-
lijke opdracht door u, wordt een gedeeltelijke opneming over de verschillende betrokken 
verzekeringen verdeeld in dezelfde verhouding als de reserve van het contract. 

Elke opneming heeft onmiddellijk een evenredige vermindering van de rendements-
waarborg van de betrokken oxylife opportunity verzekering tot gevolg. 

Er wordt geen opnemingsvergoeding toegepast.

5. oVerlIJden VAn de VerZeKerde

Bij overlijden van de verzekerde, betalen wij aan de aangewezen begunstigden de tegen-
waarde in euro van de op de oxylife opportunity verzekeringen ingeschreven eenheden, 
volgens de waarde van de eenheid bepaald op de datum waarop deze waarde voor de 
eerste keer wordt bepaald, voor alle betrokken verzekeringen, vanaf onze tweede werk-
dag na die waarop wij alle nodige bewijsstukken voor de uitbetaling hebben ontvangen.

Dit kapitaal wordt betaald ongeacht de oorzaken, de omstandigheden en de plaats 
van het overlijden.

Dit bedrag wordt verhoogd met 10 % indien het overlijden het gevolg is van een ongeval 
dat gebeurd is minder dan een jaar voor het overlijden. De modaliteiten die op deze 
verhoging van de prestatie van toepassing zijn, zijn dezelfde als die welke beschreven 
zijn in punt « 3. Overlijden van de verzekerde » van de bepalingen eigen aan de oxylife 
invest verzekering (III.).

6. oVermACHT

De van toepassing zijnde bepalingen zijn die beschreven in punt « 5. Overmacht » van 
de bepalingen eigen aan de oxylife invest verzekering (III.).




