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Adiameris
Financiële informatiefiche
levensverzekering voor tak 23

Type contract Levensverzekeringscontract waarvan het rendement gekoppeld is aan een beleggingsfonds.

Waarborgen •	 Bij leven van de verzekerde (uitsluitend bij contracten met bepaalde duur) biedt het 
Adiamerislevensverzekeringscontract de verzekeringnemer de mogelijkheid om door middel van vrije 
stortingen een uitgesteld kapitaal op te bouwen waarvan de valorisatie gelijk is aan het aantal eenheden 
vermenigvuldigd met de inventariswaarde van deze eenheden.

•	 Bij overlijden van de verzekerde wordt een bedrag gelijk aan 101% van de afkoopwaarde van het contract 
gestort aan de begunstigde(n). Deze prestatie wordt teruggebracht tot 100% van de afkoopwaarde van het 
contract indien de verzekerde op de dag van zijn overlijden de leeftijd van 85 jaar heeft bereikt.

Doelpubliek Dit contract richt zich tot kapitaalkrachtige beleggers die hun vermogen op middellange en lange termijn wensen 
te beleggen.

Fondsen Het Adiameris-contract is een contract op naam, uitgedrukt in rekeneenheden, met vrije stortingen en afkopen, 
gekoppeld aan een intern “dedicated fund”, samengesteld uit verschillende onderliggende activa.

De activa in dit interne fonds zijn het juridische eigendom van de verzekeraar OneLife en worden binnen zijn 
vermogen boekhoudkundig afgezonderd.

De beleggingsstrategie van het interne fonds wordt bepaald (voor een persoonlijke strategie) of gekozen (voor een 
standaardstrategie) op basis van het beleggersprofiel van de verzekeringnemer op het moment van de intekening. 
De verzekeringnemer behoudt de vrijheid om OneLife te vragen de beleggingsstrategie die geldt voor het interne 
fonds te wijzigen en dit voor zover een dergelijke wijziging overeenstemt met zijn beleggersprofiel.

De samenstelling van de portefeuille van onderliggende activa zal de door de toezichthoudende autoriteiten van 
Luxemburg, het Commissariat aux Assurances (“CAA”), opgelegde richtlijnen voor beleggingen respecteren. 
OneLife houdt 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 de portefeuille van onderliggende activa belegd in gedeponeerde contanten op een 
zichtrekening.

Aangezien het interne fonds waarop het contract berust een intern fonds is van het type “dedicated
fund”, zal zijn risicoklasse afhankelijk zijn van de beleggingsstrategie die bij de intekening op het
contract werd bepaald of gekozen.

Rendement Het rendement (en het kapitaal) van het Adiameris-contract, dat verbonden is met het rendement van 
het interne fonds en zijn onderliggende activa is (zijn) niet gewaarborgd en dit op geen enkel moment. De 
verzekeringnemer draagt alle financiële risico’s die verbonden zijn met het contract.

Het rendement van het interne fonds waarop het contract berust, is beschikbaar op het einde van elke maand.

Het Adiameris-contract geeft geen recht op winstdeelnemingen.

*        De financiële informatiefiche levensverzekering beschrijft de modaliteiten van het product die op 30 april 2014 van toepassing zijn.
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Rendement uit het verleden
(voor zover beschikbaar)

Aangezien het Adiameris-contract verbonden is met een intern fonds van het type “dedicated fund”, zijn er geen 
gegevens met betrekking tot een rendement in het verleden beschikbaar bij de intekening op het contract. 

Rendementen uit het verleden bieden geen waarborg voor de toekomst.

Kosten

Instapkosten

Uitstapkosten

Administratieve beheerskosten 
van het contract 

Afkoop-/Opnamevergoeding

Kosten bij overdracht van 
fondsen

Financiële beheerskosten en
depositokosten

Autres frais

Eenmaal bepaald worden deze bedragen vermeld op het ”Intekenformulier” en op het ”Poliscertificaat” dat wordt 
opgesteld overeenkomstig de bepalingen van dit formulier. De kosten worden berekend en rechtstreeks toegepast 
op de activa in 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.

Deze kosten bedragen 5% van elke premie die in het contract wordt gestort, geheven als instapkosten over de 
premie na aftrek van taksen, of als oprichtingskosten die maandelijks in gelijke delen worden afgehouden over 
een periode van maximaal 5 jaar tot volledige afhouding van het verschuldigde bedrag. 

Zie “Afkoop-/Opnamevergoeding” hierna.

Deze kosten bedragen 1,5% van de waarde van het contract + maximum 1.230 EUR (of de tegenwaarde ervan in 
een andere valuta) per jaar, maandelijks geheven over de waarde van het contract.

•	 Totale afkoop: geen afkoopkosten.
•	 Gedeeltelijke afkoop: een gedeeltelijke afkoop per jaar is kosteloos. Iedere bijkomende afkoop zal als volgt 

worden aangerekend:
 - Afkoop < 20.000 EUR (of de tegenwaarde daarvan in een andere valuta): 51 EUR kosten (of de 

tegenwaarde ervan in een andere valuta);
 - Afkoop > 20.000 EUR (of de tegenwaarde daarvan in een andere valuta): kosten van 0,25% van het 

afgekochte bedrag.

Niet van toepassing.

Afhankelijk van de gekozen beheerder en depositobank.

•	 Kosten voor kennisgeving van situatie (andere dan de jaarlijkse informatie 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: 154 EUR (of de tegenwaarde daarvan in een andere valuta) per uur.

Risicopremie De risicopremie is afhankelijk van parameters zoals het bedrag van het risicokapitaal, de leeftijd en de 
gezondheidstoestand van de verzekerde. De risicopremie wordt maandelijks berekend en geheven op basis van de 
parameters.

Toetreding/Intekening De initiële intekening en de latere stortingen leiden op zich niet tot de afsluiting of wijziging van het contract. Ze 
worden pas definitief na ontvangst door OneLife van:
• 	 de naar behoren ingevulde en ondertekende intekenformulieren;
• 	 alle noodzakelijke bewijsstukken;
• 	 en de betaling van de premie;

onder voorbehoud van aanvaarding door OneLife, gematerialiseerd door de uitgifte van het ”Poliscertificaat” of de 
registratie op het contract van de aanvullende storting.

Looptijd Levenslang of vaste termijn (minimum 10 jaar, maximum 99 jaar).

Inventariswaarde De nettowaarde van de rekeneenheden in het interne fonds wordt door OneLife bepaald, maandelijks of bij elke 
nieuwe transactie op het contract (aanvullende storting of afkoop) op basis van de laatste marktwaarde van de 
activa in de portefeuille.

De netto-inventariswaarde van de rekeneenheid (of NIW) bestaat uit de nettowaarde van het actief van het interne 
fonds, gedeeld door het aantal samenstellende rekeneenheden. Onder nettowaarde van het actief wordt verstaan 
de liquidatiewaarde van de samenstellende activa van het interne fonds, na aftrek van de verschillende kosten die 
verschuldigd zijn in het kader van het contract, zoals beschreven in de rubriek ”Kosten”.
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Premie •	 Type stortingen: vrij.
•	  Bedrag van de stortingen:

 - Initiële premie: minimum 250.000 EUR (of de tegenwaarde daarvan in een andere valuta);
 - Aanvullende premie: minimum 25.000 EUR (of de tegenwaarde daarvan in een andere valuta).

Fiscaliteit De fiscaliteit die van toepassing is op het contract, is afhankelijk van de persoonlijke situatie van de 
verzekeringnemer en kan later worden gewijzigd.

De Belgisch ingezetenen die intekenen op een Adiameris-levensverzekeringscontract zijn enkel belastingplichtig 
in België, wat neerkomt op het volgende:
•	 Belasting van toepassing op de storting van de premies: de uitgevoerde stortingen zijn onderworpen 

aan een ”taks op de verzekeringsverrichtingen” ten belope van 2%, die wordt berekend op en afgehouden 
van elke premie (4,4% wanneer de verzekeringnemer een rechtspersoon is die is onderworpen aan de 
vennootschapsbelasting).

•	 Directe belasting van toepassing tijdens de looptijd van het contract: in geval van (volledige of gedeeltelijke) 
afkoop van het verzekeringscontract kunnen Belgische directe belastingen van toepassing zijn. Het 
belastingstelsel van toepassing op Belgische ingezetenen in dergelijke omstandigheden kan aan twijfel 
onderhevig zijn.

•	 Indirecte belasting van toepassing in geval van afwikkeling van het contract als gevolg van het overlijden 
van de verzekerde: de door de verzekeraar aan de begunstigde(n) uitgekeerde bedragen zijn in principe 
onderworpen aan successierechten. Niet van toepassing als de verzekeringnemer een rechtspersoon is die 
aan de vennootschapsbelasting onderworpen is.

•	 Belastingaangifte: de verzekeringnemer (natuurlijk persoon) van een levensverzekeringscontract is bij het 
invullen van zijn belastingaangifte aan bepaalde verplichtingen gehouden (vermelden van het bestaan en 
van het land van afsluiting van het contract).

Afkoop/Terugname

Afkoop/Gedeeltelijke 
terugname

 
Afkoop/Totale terugname

Naar goeddunken van de verzekeringnemer, schriftelijk en door de verzekeringnemer gedateerd en ondertekend, 
met een minimumbedrag van 10.000 EUR (of de tegenwaarde daarvan in een andere valuta).

De gedeeltelijke afkopen die het onder het contract ingeschreven spaarbedrag zouden terugbrengen tot minder 
dan 250.000 EUR (of de tegenwaarde daarvan in een andere valuta) zijn niet toegestaan. Mocht dit geval zich 
toch voordoen, dan behoudt OneLife zich het recht voor zich tegen de verrichting te verzetten, en mag de 
verzekeringnemer het contract kosteloos en volledig afkopen.

Naar goeddunken van de verzekeringnemer, schriftelijk en door de verzekeringnemer gedateerd en ondertekend. 
De totale afkoop maakt een einde aan het contract.

Transfer van fondsen Er is geen overdracht van fondsen mogelijk. De verzekeringnemer kan OneLife echter vragen om de 
beleggingsstrategie die geldt voor het interne fonds te wijzigen en dit voor zover een dergelijke wijziging 
overeenstemt met zijn beleggersprofiel.

Informatie Eenmaal per jaar, in de loop van het eerste trimester, stuurt OneLife aan de verzekeringnemer of aan zijn daartoe 
aangeduide gevolmachtigde, kosteloos een jaarlijkse informatie toe over zijn contract op 31 december van het 
voorbije jaar.

De verzekeringnemer kan op elk moment door middel van een schriftelijk verzoek gericht aan OneLife 
occasionele informatie betreffende zijn contract verkrijgen, waarvoor 26 EUR (of de tegenwaarde daarvan in een 
andere valuta) wordt afgehouden van de waarde van het contract. 

De verzekeringnemer kan daarentegen gratis en op ieder moment toegang verkrijgen tot maandelijkse informatie 
over zijn contract via yourassets, de beveiligde website van OneLife. 

In geval van gezamenlijke intekening kan elk van de medeverzekeringnemers de mededeling van deze informatie 
verkrijgen.

Diverse	bepalingen

OneLife
The OneLife Company S.A., met maatschappelijke zetel te 38, Parc d’activités de Capellen, L-8308 Capellen (Groothertogdom Luxemburg), is
een Luxemburgse levensverzekeringsmaatschappij onder toezicht van het Commissariat aux Assurances de Luxembourg, ingeschreven in het
handelsregister van Luxemburg onder het nummer B 34 402.
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Risico’s
Het contract biedt geen enkele rendements- of kapitaalsgarantie. Het 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 verzekeringnemer aanvaardt dus de totaliteit van de financiële risico’s verbonden aan zijn belegging, waarbij de totale belegging verloren kan 
gaan.

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 fonds belegt, evenals 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.

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.

De verzekeringnemer kan ook worden blootgesteld aan, onder meer, volatiliteits-, conjunctuur, inflatie-, wisselkoers-, liquiditeits-, fiscale risico’s en
risico’s verbonden aan de afkoop van het contract.
Een meer gedetailleerde beschrijving van de voornaamste risico’s inherent aan het contract is opgenomen in een document dat bij de “Algemene
voorwaarden” van het contract is gevoegd.

Verzakingsrecht
De verzekeringnemer heeft het recht om het contract af te zeggen, per aangetekend schrijven met ontvangstbewijs gericht aan OneLife, binnen 30 
dagen na de begindatum. Om geldig te zijn moet de afzeggingsaanvraag uitdrukkelijk zijn en vergezeld van alle door OneLife afgeleverde contractuele 
documenten.

OneLife zal de verzekeringnemer een bedrag terugbetalen dat als volgt wordt berekend: de waarde van de aan het contract toegewezen 
rekeneenheden, verhoogd met de instap- of oprichtingskosten en de taks op de verzekeringsverrichtingen indien afgehouden, maar na aftrek van 
de aangewende bedragen voor de dekking van het risico en de administratieve beheerskosten van het contract. De waarde van de eenheden wordt 
bepaald op de in het onderliggende contract vastgelegde datum, maar ten vroegste op de dag volgend op de ontvangst van de afzeggingsaanvraag 
van het contract door OneLife.

Aanduiding van de begunstigde(n) en aanvaarding
De verzekeringnemer kan vrij één of meer begunstigden aanduiden in geval van leven na de vastgelegde termijn of in geval van overlijden van de 
verzekerde. De verzekeringnemer heeft het recht om op elk moment voor het einde van het contract de aangeduide begunstigde(n) te herroepen voor 
wat de begunstigde(n) bij leven betreft en voor het overlijden voor wat de begunstigde(n) bij overlijden betreft, behalve indien de begunstiging van het 
contract gedeeltelijk of volledig werd aanvaard. De herroeping is pas tegenstelbaar aan OneLife indien ze schriftelijk werd bevestigd.

De aangeduide begunstigde(n) kan/kunnen (het deel van) de begunstiging van het contract aanvaarden. De aanvaarding van de begunstiging 
van het contract kan slechts gebeuren door middel van een aanhangsel bij het contract, met de handtekening van de begunstigde(n), de 
verzekeringnemer en OneLife. Na overlijden van de verzekeringnemer gebeurt de aanvaarding bij eenzijdige kennisgeving door de begunstigde(n) 
aan OneLife.

Zodra de begunstiging van het contract volledig of gedeeltelijk is aanvaard, kan de verzekeringnemer enkel met de uitdrukkelijke instemming van 
de aanvaardende begunstigde(n) de volgende verrichtingen uitvoeren op het contract: gedeeltelijke of volledige afkoop, wijziging of herroeping van 
de begunstigingsclausule, overdracht onder bezwarende of kosteloze titel van zowel het betreffende contract als de aan het contract gehechte rechten, 
verlenging van de looptijd van het contract of inpandgeving van dit contract. Deze lijst is niet limitatief.

Vergoeding voor de tussenpersoon
De instapkosten of, indien van toepassing, de oprichtingskosten en de administratieve beheerskosten worden geheel of gedeeltelijk aan de 
tussenpersoon uitgekeerd bij wijze van vergoeding (respectievelijk acquisitiecommissies 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.

The OneLife Company S.A.
38 Parc d’Activités de Capellen. BP 110. L-8303 Capellen. Luxembourg
RCS Luxembourg B34.402

T (+352) 45 67 301  
F (+352) 45 67 34  
E info@onelife.eu.comonelife.eu.com


