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Artikel 1 - Type pensioentoezegging – Werknemersinspraak en
beslissingsbevoegdheid
Artikel 1.1

Type pensioentoezegging

De Werkgever sluit de groepsverzekering af ter uitvoering van de pensioentoezegging aan de
aangeslotenen. De pensioentoezegging is van het type “vaste bijdragen zonder gewaarborgd rendement”
en wordt door de Werkgever bij de Verzekeringsonderneming verzekerd.
De Verzekeringsonderneming biedt geen resultaatsverbintenis aan ter uitvoering van de verbintenissen van
de Werkgever maar waarborgt een technische intrestvoet die kan aangepast worden overeenkomstig
artikel 2 van de algemene voorwaarden.

Artikel 1.2

Verplichte raadpleging en kennisgeving

De ondernemingsraad of bij ontstentenis ervan, het comité voor preventie en bescherming op het werk of,
bij ontstentenis ervan, de vakbondsafvaardiging, geeft voorafgaand advies over de volgende
aangelegenheden:


de wijze van financiering van het pensioenstelsel en de structurele verschuivingen in die financiering;



de vaststelling van de reserves en de jaarlijkse opstelling van de pensioenfiche met de verworven
rechten;



de toepassing, de interpretatie en de wijziging van het pensioenreglement;



de keuze van een pensioeninstelling en de overgang naar een andere pensioeninstelling, met inbegrip
van de eventuele overdracht van reserves.
Indien het pensioenplan slechts voor een gedeelte van de werknemers van de onderneming geldt, wordt de
bevoegdheid voor voorafgaand advies uitgeoefend door de leden van de ondernemingsraad, het comité
voor preventie en bescherming op het werk of de vakbondsafvaardiging die de werknemers
vertegenwoordigen waarvoor het pensioenstelsel geldt, op voorwaarde dat ten minste 10 % van de
werknemers hierom verzoekt.
Indien de onderneming niet over een ondernemingsraad, een comité voor preventie en bescherming op het
werk of een vakbondsafvaardiging beschikt, heeft de Werkgever enkel de verplichting om de
aangeslotenen periodiek en individueel te informeren over de hierboven aangehaalde aangelegenheden.
De informatie wordt steeds verstrekt vooraleer een beslissing ten gronde genomen is.
Conform aan artikel 39 van de WAP kunnen de beslissingen over de aangelegenheden hierboven vermeld
nietig worden verklaard binnen het jaar indien de hierboven beschreven procedure niet gevolgd werd.

Artikel 1.3
1.3.1

Beslissingsbevoegdheid

Exclusieve beslissingsbevoegdheid van de werkgever

Overeenkomstig artikel 5 van de WAP geldt als algemene regel dat de beslissing tot invoering, wijziging of
opheffing van de groepsverzekering behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de Werkgever.
1.3.2

Gedeelde beslissingsbevoegdheid

Indien de groepsverzekering, bij de invoering of op een later tijdstip, voor alle werknemers geldt en er
persoonlijke bijdragen voorzien zijn voor alle werknemers, wordt er conform aan artikel 7 van de WAP
afgeweken van de algemene regel en deelt de Werkgever de beslissingsbevoegdheid met de werknemers.
Indien er een ondernemingsraad of een comité voor preventie en bescherming op het werk of een
vakbondsafvaardiging aanwezig zijn bij de Werkgever, dient de beslissing tot invoering, wijziging of
opheffing van de groepsverzekering te gebeuren bij collectieve arbeidsovereenkomst; in het andere geval
gebeurt dit via een wijziging van het arbeidsreglement.

Artikel 2 Tarieven
De gebruikte tarieven zijn opgemaakt op grond van de technische grondslagen die door de
Verzekeringsonderneming werden neergelegd overeenkomstig de uitvoeringsbesluiten van de wet van 9
juli 1975.
De technische grondslagen zijn deze van toepassing op de vervaldag van de premies.
De technische grondslagen die op de reeds vervallen premies worden toegepast zijn gewaarborgd tot de
einddatum van de contracten.
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Geen enkele tariefwaarborg wordt toegekend aan de nog niet-vervallen premies.
Mochten de technische grondslagen gewijzigd worden door de Verzekeringsonderneming, dan zullen de
nieuwe tarieven die eruit voortvloeien van toepassing zijn op alle toekomstige te vervallen premies.

Artikel 3 Bijwerking van de contracten en administratief beheer van de
groepsverzekering
Artikel 3.1
3.1.1

Jaarlijkse bijwerking

Jaarlijkse berekening van premies en prestaties

De premies en prestaties worden bij de aansluiting berekend.
Ze worden jaarlijks op de hoofdvervaldag van de groepsverzekering opnieuw bepaald.
Te dien einde stuurt de Verzekeringsonderneming de Werkgever de lijst van de personeelsleden,
aangesloten bij de groepsverzekering.
De Werkgever stuurt deze lijst terug met vermelding van de nieuwe bezoldigingen en van de gegevens die
nodig zijn voor het bepalen van het type en/of het niveau van de prestaties (burgerlijke staat, samenstelling
van het gezin, tewerkstellingspercentage...).
3.1.2

Jaarlijkse berekening van het financieringstekort

Het bedrag van de tekorten van de reserves van de individuele contracten waarvan sprake in artikel 5.2.
wordt jaarlijks door de Verzekeringsonderneming berekend.
De Werkgever heeft de wettelijke verplichting om deze tekorten op collectieve wijze te financieren. De
reserves van het financieringsfonds dienen dan ook gedurende het jaar dat volgt op de jaarlijkse bijwerking
minimaal gelijk te zijn aan het bedrag van de tekorten zoals hiervoor vermeld.
Deze minimumreserve die in het financieringsfonds aanwezig dient te zijn, kan alleen verminderd worden in
de loop van het verzekeringsjaar met de bedragen die uit het financieringsfonds geput worden in
toepassing van artikel 5.2.1. laatste paragraaf en artikel 5.2.2. laatste paragraaf.
Indien bij de jaarlijkse bijwerking blijkt dat de reserves uit het financieringsfonds lager zijn dan de vereiste
minimumreserve, dan gaat de Werkgever op vraag van de Verzekeringsonderneming over tot onmiddellijke
aanzuivering van het ontbrekende bedrag.

Artikel 3.2

Informatie voor de aangeslotenen

De aangeslotene kan op eenvoudig verzoek de tekst van het groepsverzekeringsreglement bekomen bij
zijn Werkgever evenals het beheersrapport dat de Verzekeringsonderneming jaarlijks ter beschikking stelt.
De Verzekeringsonderneming zal ieder jaar ten behoeve van de aangeslotene een individuele
pensioenfiche afleveren aan de Werkgever. Deze fiche bevat de gegevens zoals beschreven in artikel 26
§1 en §3 van de WAP.
De Werkgever neemt de taak op zich om de individuele pensioenfiches te bezorgen aan de aangeslotenen.
De aangeslotene kan op eenvoudig verzoek een historisch overzicht van de gegevens vermeld in artikel 26
§1 1° en 2° verkrijgen. Dit overzicht is beperkt in de tijd en gaat ten vroegste terug tot 1 januari 2004.

Artikel 3.3

Verhoging van het verzekerd kapitaal overlijden

De verhogingen van het verzekerd kapitaal overlijden worden zonder medische formaliteiten aanvaard.
Nochtans kan de aanvaarding door de Verzekeringsonderneming van een jaarlijkse verhoging van het
verzekerd kapitaal overlijden met meer dan 20 % en ten bedrage van minstens 37.184,03 EUR afhankelijk
worden gemaakt van het door de Verzekeringsonderneming gunstig bevonden resultaat van medische
formaliteiten.
Hetzelfde geldt voor alle latere verhogingen, zo de conclusies van de medische formaliteiten zodanig zijn
dat ze de toepassing van een bijpremie wegens verzwaard sterfterisico of de weigering van elke verhoging
veroorzaken.
De onkosten van deze medische formaliteiten vallen ten laste van de Verzekeringsonderneming.
De verhogingen die uit de toepassing van het groepsverzekeringsreglement in geval van wijziging van de
burgerlijke staat of van de gezinslasten voortvloeien, worden in ieder geval zonder medische formaliteiten
aanvaard.
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Artikel 3.4

Wijzigingen van de groepsverzekering

De Werkgever behoudt zich het recht voor, zijn aandeel in deze groepsverzekering te verminderen en zelfs
af te schaffen zo de economische en/of sociale omstandigheden hem ertoe zouden verplichten of in geval
van grondige wijziging van de sociale zekerheid.
In de gevallen waar de WAP voorschrijft dat de invoering of wijziging van een plan dient te gebeuren bij
collectieve arbeidsovereenkomst of bij wijziging van het arbeidsreglement dient deze wettelijk
voorgeschreven procedure gevolgd te worden om de groepsverzekering te verminderen of af te schaffen.
In geval van stopzetting van de groepsverzekering is de Werkgever er toe gehouden om de eventuele
tekorten aan te zuiveren van de reserves van de individuele bijdrage- en toelagecontracten, vastgesteld in
toepassing van artikel 5.2.1. laatste paragraaf en 5.2.2 laatste paragraaf.

Artikel 3.5

Administratief beheer van de groepsverzekering

De Werkgever verplicht er zich toe om de webtool (@line), die de Verzekeringsonderneming ter
beschikking stelt te gebruiken in zijn communicatie met de Verzekeringsonderneming.
Deze webtool omvat een beheerplatform waarop de meest gebruikelijke beheersdaden geïntegreerd zijn,
evenals een communicatieplatform waarop de Verzekeringsonderneming documenten zoals o.a.
pensioenfiches en premieborderellen ter beschikking stelt van de Werkgever.
Het gebruik van deze webtool maakt integraal deel uit van de overeenkomst waarbij de Werkgever de
uitvoering van zijn pensioentoezegging aan de Verzekeringsonderneming toevertrouwt.
Indien de Werkgever geen gebruik maakt van de webtool om beheersdaden zoals aansluiting,
uitdiensttreding of individuele wijziging voor een aangeslotene te melden, zal de Verzekeringsonderneming
deze beheersdaden niet uitvoeren of kan ze overgaan tot het aanrekenen van de meerkost veroorzaakt
door het manueel verwerken van deze gegevens.

Artikel 4 Uitkering van de prestaties
Artikel 4.1

Bij leven van de aangeslotene op de einddatum van de contracten

Bij leven van de aangeslotene op de einddatum van de contracten, is hij de begunstigde van de prestaties.
De prestaties worden uitgekeerd onder de vorm van een kapitaal.
Nochtans kan de begunstigde de vereffening vragen onder de vorm van een lijfrente in zijn voordeel en in
voorkomend geval, in het voordeel van zijn huwelijkspartner of wettelijk samenwonende partner zo deze
laatste hem overleeft. De vereffening geschiedt volgens de modaliteiten bepaald bij artikel 4.4.
De omzettingscoëfficiënt van het kapitaal naar rente is deze van toepassing op het moment van de
vereffening van de contracten.

Artikel 4.2
4.2.1

Bij overlijden van de aangeslotene voor de einddatum van de contracten

Begunstigden

Bij overlijden van de aangeslotene vóór de einddatum van de contracten zijn de begunstigden van alle
prestaties, in de volgende volgorde van voorrang:
1. de niet gerechtelijk van tafel en bed gescheiden huwelijkspartner of de wettelijk samenwonende
partner;
2. de kinderen waarvan de afstamming vaststaat en de adoptieve kinderen. Bij vooroverlijden van één
van hen, hun afstammelingen voor het gedeelte dat zou toegekomen zijn aan de begunstigde in
wiens plaats ze treden;
3. de vader en de moeder van de aangeslotene, elk voor de helft; bij vooroverlijden van één van hen,
komt het geheel van de verzekerde bedragen aan de overlevende toe;
4. de begunstigden aangeduid bij aanhangsel door de aangeslotene;
5. de erfopvolging van de aangeslotene, behalve indien de aangeslotene zijn wettelijke erfgenamen in
een bijvoegsel nominatief heeft aangeduid in uitvoering van punt 4 hieronder. De Staat is in elk
geval uitgesloten van de begunstiging;
6. het financieringsfonds.
Op verzoek van de aangeslotene kan er van deze devolutie van de begunstiging worden afgeweken; deze
afwijkingen moeten echter door de aangeslotene en de Verzekeringsonderneming worden getekend.
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Indien de afwijking echter tot doel heeft de niet gerechtelijk van tafel en bed gescheiden huwelijkspartner of
de kinderen de begunstiging te ontzeggen, moet het akkoord van de huwelijkspartner worden gevraagd in
toepassing van de Wet van 14 juli 1976 betreffende de wederzijdse rechten en verplichtingen van de
echtgenoten en de huwelijksvermogensstelsels.
De verzekerde prestaties worden naar keuze van de begunstigden in kapitaal uitgekeerd of onder de vorm
van lijfrenten vereffend.
De omzetting van het kapitaal naar rente gebeurt volgens de modaliteiten bepaald in artikel 4.4.
Indien een begunstigde echter een minderjarig kind is, wordt het hem toekomende gedeelte verplicht
vereffend onder de vorm van tijdelijke renten met als einddatum de 18de verjaardag van die begunstigde.
Indien beide echtgenoten of beide wettelijk samenwonende partners in éénzelfde gebeurtenis overlijden,
zonder dat men de volgorde van overlijden kan bepalen, wordt de aangeslotene verondersteld de
huwelijkspartner of wettelijk samenwonende partner te hebben overleefd en de vereffening onder
kapitaalvorm te hebben gekozen.
4.2.2.

Administratieve formaliteiten

De sommen verschuldigd door de Verzekeringsonderneming worden aan de begunstigden uitgekeerd na
voorlegging van de volgende documenten en rekening houdend met de beschikkingen voorzien in artikel
9.6:


een uittreksel uit de overlijdensakte van de aangeslotene met vermelding van zijn geboortedatum;



een medisch getuigschrift met vermelding van de overlijdensoorzaak;



wanneer de begunstigden niet met naam werden aangeduid, een notoriteitsakte tot staving van
hun rechten.

Artikel 4.3

Bij vervroeging van de einddatum van de contracten

De einddatum van de contracten van onderhavig groepsverzekeringsreglement kan worden vervroegd
vanaf de leeftijd van 60 jaar indien aan volgende voorwaarden voldaan is:


de aangeslotene is niet meer in dienst bij de Werkgever;


de aangeslotene vraagt de volledige vereffening van zijn contracten.
De betaling van de bijdragen wordt stopgezet voor de prestaties overlijden en leven, en de contracten
worden afgekocht volgens de hieronder vermelde modaliteiten:


Bij de vervroeging wordt er geen afkoopvergoeding aangerekend en de afkoopwaarde is bijgevolg
gelijk aan de wiskundige reserve.



De wiskundige reserve wordt vereffend tot beloop van het kapitaal verzekerd bij overlijden. Het
eventuele saldo wordt op inventarisgrondslag aangewend voor het vestigen van prestaties bij leven
die betaalbaar zijn op dezelfde vervaldagen en onder dezelfde voorwaarden als de prestaties bij leven
in het raam van de aanvankelijke verrichting.
In de volgende gevallen echter wordt de vereffening verricht zonder rekening te houden met de voorgaande
beperking:
o
indien de Verzekeringsonderneming hiervan ten minste 6 maand op voorhand op de hoogte is
gebracht via de Werkgever;
o
indien de vereffening plaats vindt onder de vorm van een lijfrente;
o
indien het een pensionering betreft;
o
indien het een conventioneel brugpensioen betreft.


De aanvraag tot vervroeging geschiedt aan de hand van een geschrift gedagtekend en getekend door
de aangeslotene. De datum van de aanvraag wordt in aanmerking genomen voor de berekening van
de afkoopwaarde. De afkoop heeft uitwerking op de datum waarop de afkoopkwitantie door de
aangeslotene voor akkoord getekend wordt.



De dekking bij overlijden neemt een einde op de datum waarop de afkoop uitwerking heeft. Om de
afkoopwaarde te ontvangen moet de aangeslotene het schriftelijk akkoord van de eventuele
begunstigdenacceptanten overleggen.
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Artikel 4.4

Vereffening van de contracten onder rentevorm

De prestaties waarin onderhavig groepsverzekeringsreglement voorziet, kunnen op verzoek van de
begunstigden onder rentevorm vereffend worden voor zover het bedrag op jaarbasis van deze rente hoger
is dan 500,00 EUR.
Deze laatste beperking geldt niet indien de begunstigde een minderjarig kind is.
Het bedrag van 500,00 EUR wordt geïndexeerd volgens de bepalingen die voorzien zijn in de WAP.
De Werkgever brengt de aangeslotenen van dit recht op de hoogte twee maanden vóór de eindvervaldag
van de contracten of in geval van vervroeging van de einddatum, binnen de twee weken die volgen op de
aanvraag tot vervroeging. In geval van overlijden van de aangeslotene vóór de eindvervaldag brengt de
Werkgever de begunstigden van dit recht op de hoogte binnen de twee weken die volgen op de
kennisname van het overlijden.
De omzettingscoëfficiënt van het kapitaal naar rente is deze van toepassing op het moment van de
vereffening van de contracten rekening houdende met de tariefbasis die de Verzekeringsonderneming op
dat moment hanteert. Indien het rentetarief dat bij de Verzekeringsonderneming van toepassing is op het
moment van de omzetting tot een lagere rente leidt dan de rente die zou bekomen worden door toepassing
van de tariefbasis opgelegd door de uitvoeringsbesluiten van de WAP, dan heeft de Werkgever de
wettelijke verplichting dit verschil te financieren door storting van een éénmalige premie.
Het bedrag van de renten uitgekeerd op grond van een bepaald kapitaal hangt af van de leeftijd van de
begunstigde bij het ingaan van de rente en verschilt naargelang het een mannelijke of een vrouwelijke
begunstigde betreft.
De renten vangen aan op de eerste dag van de maand van de gebeurtenis die aanleiding geeft tot de
vereffening van de verzekerde prestaties. Ze zijn maandelijks achteraf betaalbaar, voor de laatste maal op
de maandelijkse vervaldag die voorafgaat aan het overlijden van de rentetrekker, of aan de gestelde
einddatum indien het om tijdelijke renten gaat.
Indien de rente eveneens op het leven van de huwelijkspartner of de wettelijk samenwonende partner
gevestigd werd, en voor zover deze laatste de rentetrekker overleeft, dan zullen de eerste hem/haar
toekomende rentegedeelten uitbetaald worden op de vervaldag die op het overlijden van de aangeslotene
volgt.
In geval de prestaties uitgekeerd worden onder de vorm van een rente, mag de
overdraagbaarheidscoëfficiënt niet meer bedragen dan 80 %.

Artikel 5 Rechten van de aangeslotenen
Artikel 5.1

Persoonlijk contract – Prestaties ‘leven’ en ‘overlijden’

De aangeslotenen kunnen vrij aanvullende stortingen verrichten, die toegewezen worden aan een
persoonlijk contract dat aan de algemene voorwaarden van de individuele levensverzekering onderworpen
is, maar niettemin het tarief van de groepsverzekering geniet.
Dat contract wordt "persoonlijk contract" genoemd en alle eraan verbonden rechten berusten onmiddellijk
bij de aangeslotene.
De Verzekeringsonderneming behoudt zich echter het recht voor, de onderschrijving van persoonlijke
contracten afhankelijk te maken van het gunstig resultaat van medische formaliteiten waarvan ze de
onkosten ten laste neemt rekening houdend met de beschikkingen voorzien in artikel 8.6.
De aanvullende stortingen zijn betaalbaar tezelfdertijd en volgens dezelfde modaliteiten als de
werkgeversbijdragen en persoonlijke bijdragen.

Artikel 5.2
5.2.1

Waarborg op minimumrendement – Verworven reserves – Verworven rechten

Bepaling van het minimumrendement

De minimumrendementen voorzien door artikel 24 van de WAP worden jaarlijks door de
Verzekeringsonderneming vermeld op de pensioenfiche.
De Werkgever heeft de wettelijke verplichting om deze minimumrendementen te garanderen aan de
aangeslotene.
Bij de jaarberekening zal de Werkgever de eventuele vastgestelde tekorten van de reserves van de
toelagecontracten en in voorkomend geval van de bijdragecontracten aanzuiveren op collectieve wijze door
storting in het financieringsfonds.
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De Werkgever machtigt de Verzekeringsonderneming om de sommen uit het financieringsfonds aan te
wenden voor aanzuivering van de vastgestelde tekorten bij een uitdiensttreding gevolgd door een
reserveoverdracht of afkoop, bij vereffening van de contracten of bij afschaffing van de groepsverzekering.
5.2.2.

Bepaling van de verworven rechten

De verworven prestaties op een rustpensioen in hoofde van de aangeslotene worden berekend in
achtgenomen de bepalingen van de WAP en zijn uitvoeringsbesluiten van 14/11/2003.
De actualisatieregels die toelaten de verworven reserves te berekenen, zijn gebaseerd op de intrestvoet en
de sterftetafels MR en FR zoals bepaald in de uitvoeringsbesluiten van de Wet van 9 juli 1975.
Bij de jaarberekening zal de Werkgever de eventuele vastgestelde tekorten van de reserves van
detoelagecontracten en in voorkomend geval van de bijdragecontracten aanzuiveren op collectieve
wijzedoor storting in het financieringsfonds.
De Werkgever machtigt de Verzekeringsonderneming om de sommen uit het financieringsfonds aan te
wenden voor aanzuivering van de vastgestelde tekorten bij een uitdiensttreding gevolgd door
eenreserveoverdracht, bij vereffening van de contracten of bij afschaffing van de groepsverzekering.
5.2.3.

Eigendom van de contracten - Rechten

5.2.3.1. Rechten verbonden aan het bijdragecontract
De prestaties gevestigd door de persoonlijke bijdragen en de ermee overeenstemmende winstdelingen zijn
verworven door de aangeslotene.
5.2.3.2. Rechten verbonden aan het toelagecontract
De prestaties gevestigd door de werkgeversbijdragen en de ermee overeenstemmende winstdelingen zijn
verworven door de aangeslotene behalve tijdens het eerste jaar van aansluiting.

Artikel 5.3
Rechten van de aangeslotene die de dienst van de werkgever verlaat voor de
einddatum van de contracten
5.3.1. Procedure
Ingeval van beëindiging van de arbeidsovereenkomst, beschikt de Werkgever over 30 dagen om de
Verzekeringsonderneming hierover te informeren. De Verzekeringsonderneming deelt binnen de 30 dagen
volgend op deze informatie de verworven prestaties en de overeenstemmende reserves mee aan de
Werkgever, die de aangeslotene hiervan onmiddellijk in kennis stelt.
De aangeslotene dient de bestemming van zijn verworven reserves aan de Werkgever mee te delen binnen
de 30 dagen volgend op de mededeling ervan. De Werkgever brengt de Verzekeringsonderneming op de
hoogte binnen de 15 dagen van de beslissing van de aangeslotene.
Indien de aangeslotene geen keuze bekend maakt binnen de hierboven vermelde termijnen, worden zijn
contracten gereduceerd.
5.3.2. Mogelijkheden geboden aan de aangeslotene
Wanneer de aangeslotene de dienst van de Werkgever vóór de einddatum van de contracten verlaat, heeft
hij de mogelijkheid, op voorwaarde dat hij de Verzekeringsonderneming schriftelijk op de hoogte brengt van
zijn beslissing:


hetzij om de contracten te reduceren in de bestaande verzekeringscombinatie.
Een contract reduceren is de verrichting die erin bestaat, de storting van de premies voor dat contract
te staken en een ander contract aangaan op grond van de wiskundige reserve van het eerste contract
gebruikt als inventariskoopsom
De reductie van de contracten gebeurt op basis van de technische grondslagen die gebruikt worden
voor de berekening van de premie. Wanneer de reductie gepaard gaat met het wegvallen van de
waarborgen in geval van overlijden, zullen in overeenstemming met de bepalingen van het KB Leven
de gereduceerde waarden berekend worden met de sterftetafels voor de verrichtingen bij leven.



hetzij om zijn wiskundige reserves over te dragen naar een andere pensioeninstelling binnen de door
de WAP toegelaten mogelijkheden. Bij deze overdracht zal de Verzekeringsonderneming geen kosten
aanrekenen.
De uitgetreden werknemer kan te allen tijde opteren om zijn wiskundige reserves over te dragen naar
de onthaalstructuur of een andere pensioeninstelling binnen de perken opgelegd door de WAP. Bij
deze overdracht zal de Verzekeringsonderneming geen kosten aanrekenen.
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hetzij om zijn reserves onder te brengen in de onthaalstructuur van de huidige
Verzekeringsonderneming en deze aan te wenden voor een andere verzekeringscombinatie met
eventuele verdere premiebetaling op individuele basis.
Indien de aangeslotene opteert voor overdracht van zijn reserves naar de onthaalstructuur worden zijn
reserves toegewezen aan een individueel contract dat onderworpen is aan het reglement en de
kostenstructuur eigen aan deze onthaalstructuur.
De reserves worden aangewend in de verzekeringscombinatie “uitgesteld kapitaal met
tegenverzekering van de wiskundige reserve”.
De aangeslotene kan kiezen om een waarborg overlijden toe te voegen.
De Verzekeringsonderneming kan de aanvaarding van de waarborg overlijden afhankelijk maken van
het door de Verzekeringsonderneming gunstig bevonden resultaat van medische formaliteiten
waarvan de onkosten door de Verzekeringsonderneming ten laste worden genomen.

Artikel 5.4

Voorschot of inpandgeving

De aangeslotene kan een voorschot op zijn contract krijgen overeenkomstig artikel 9.3. Een dergelijk
voorschot wordt toegestaan binnen de perken bepaald door de Verzekeringsonderneming, onder de
voorwaarden bepaald bij bijzondere overeenkomst en met het schriftelijk akkoord van de eventuele
begunstigden-acceptanten.
Het contract kan conform aan de wettelijke bepalingen terzake (artikel 9.3.) in pand gegeven worden.

Artikel 6 Staking van de stortingen
Artikel 6.1

Ingebrekestelling van de werkgever en informatie aan de aangeslotenen

Bij staking van betaling van de persoonlijke bijdragen en/of werkgeversbijdragen wordt de Werkgever ten
vroegste 30 dagen te rekenen vanaf de vervaldag per aangetekende brief in gebreke gesteld en wordt er
een afschrift van de ingebrekestelling naar elke aangeslotene opgestuurd.
Ingeval deze ingebrekestelling, om welke reden ook, niet binnen 3 maand volgend op de staking van de
stortingen naar de Werkgever opgestuurd werd, dan wordt elke aangeslotene bij het verstrijken van deze
termijn bij gewone brief op de hoogte gebracht van de staking van betaling van de premies.
De hierboven omschreven procedure wordt echter enkel toegepast na heffing van de onbetaalde
persoonlijke bijdragen en/of werkgeversbijdragen op het financieringsfonds. De heffing gebeurt in deze
volgorde: eerst de persoonlijke bijdragen en nadien de werkgeversbijdragen.

Artikel 6.2
Gevolgen van de staking van de stortingen voor de groepsverzekering of de
opzegging ervan
Indien de betaling van de persoonlijke bijdragen en/of werkgeversbijdragen wordt stopgezet, worden de
contracten leven en overlijden op de vervaldatum van de eerste onbetaalde premie gereduceerd. Ze blijven
onderworpen aan het reglement en delen verder in de winst zoals de andere
groepsverzekeringscontracten.
De reductie van de contracten gebeurt op basis van de technische grondslagen die gebruikt worden voor
de berekening van de premie. Wanneer de reductie gepaard gaat met het wegvallen van de waarborgen in
geval van overlijden, zullen in overeenstemming met de bepalingen van het KB Leven de gereduceerde
waarden berekend worden met de sterftetafels voor de verrichtingen bij leven.
De aangeslotene heeft echter de mogelijkheid, de premies voor de prestaties bij leven en overlijden,
volgens de volgende modaliteiten verder te storten:


De premies worden toegewezen aan een persoonlijk contract onderworpen aan de algemene
voorwaarden van de individuele levensverzekering, maar dat echter het tarief van de
groepsverzekering geniet, tot beloop van de niveaus van prestaties die vroeger in het raam van de
groepsverzekering verzekerd waren.



Het persoonlijk contract gaat in na kennisgeving ervan aan de aangeslotene door de
Verzekeringsonderneming.



De voortzetting geschiedt tegen de voorwaarden van de groepsverzekering en zonder medische
formaliteiten wanneer ze aangevraagd wordt binnen de 6 maanden volgend op de stopzetting van de
groepsverzekering.
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Na deze termijn kan de voortzetting afhankelijk worden gesteld van het gunstig resultaat van medische
formaliteiten waarvan de onkosten door de Verzekeringsonderneming ten laste worden genomen.


De contracten aangegaan in het raam van de groepsverzekering worden gereduceerd.

Artikel 6.3

Overdracht van de afkoopwaarden

Het geheel van de bijdrage- en toelagecontracten kan worden afgekocht met het doel de afkoopwaarden
over te dragen naar een andere gemachtigde Verzekeringsonderneming, naar een gemachtigd
pensioenfonds of een groepsverzekering gekoppeld aan beleggingsfondsen.
De Werkgever licht de aangeslotenen evenals de FSMA in over de beslissing tot overdracht en de
motivatie. In het geval dat de invoering of wijziging van een plan dient te gebeuren bij collectieve
arbeidsovereenkomst of bij wijziging van het arbeidsreglement, dient de beslissing tot overdracht genomen
te worden bij collectieve arbeidsovereenkomst of bij wijziging van het arbeidsreglement.
De overgedragen reserves bevatten de wiskundige reserves van de winstdeling.
Het gedeelte van de reserves dat het voorwerp van een voorschot of een inpandgeving voor hypothecaire
leningen uitmaakt, is echter niet overdraagbaar.
De Verzekeringsonderneming heeft het recht om aan de Werkgever een afkoopvergoeding te vragen als
compensatie voor eventuele financiële verliezen en de kosten die voortvloeien uit de vervroegde realisatie
van de dekkingswaarden van de overgedragen reserves.
De vergoeding mag in geen enkel geval ten laste van de aangeslotene worden gelegd.
De berekeningswijze van de afkoopvergoeding verschilt naargelang het bedrag van de over te dragen
reserves al dan niet hoger is dan 1.250.000,00 EUR. Dit bedrag wordt in functie van het
gezondheidsindexcijfer der consumptieprijzen (basis 1988 = 100) geïndexeerd. Het indexcijfer dat in
aanmerking moet worden genomen is dat van de tweede maand van het trimester dat de datum van afkoop
voorafgaat.
1. Berekening van de afkoopvergoeding in het geval de over te dragen reserves minder bedragen dan
1.250.000,00 EUR.
De afkoopvergoeding wordt berekend per individueel contract en mag per contract niet hoger zijn dan het
maximum van de twee volgende bedragen:


van 75,00 EUR. Dat bedrag wordt in functie van het gezondheidsindexcijfer der consumptieprijzen
(basis 1988 = 100) geïndexeerd. Het indexcijfer dat in aanmerking moet worden genomen is dat van
de tweede maand van het trimester dat de datum van afkoop voorafgaat.



van het minimum van 5 % van de theoretische afkoopwaarde van het contract en 1 % van de
theoretische afkoopwaarde van dit zelfde contract vermenigvuldigd met de tot de eindvervaldag nog te
verstrijken looptijd van dit contract uitgedrukt in jaren.
2. Berekening van de afkoopvergoeding in het geval de over te dragen reserves meer bedragen dan
1.250.000,00 EUR.
Deze vergoeding bestaat enerzijds uit de minwaarden die vastgesteld worden op de onderliggende activa
en anderzijds uit de transactiekosten die verbonden zijn aan de verkoop van deze activa.
Voor de berekening van de minwaarden zal de Verzekeringsonderneming de huidige waarde bepalen van
de over te dragen reserves op basis van volgende twee criteria:


De reserves worden opgesplitst over aandelen, vastrentende effecten, hypothecaire kredieten en
vastgoed op basis van de verdeling van de beleggingsportefeuille van de Verzekeringsonderneming
uitgedrukt in boekwaarde op het einde van de maand die de overdracht vooraf gaat.



Aandelen en vastrentende effecten worden gewaardeerd aan marktprijs, voor vastgoed en
hypothecaire kredieten wordt de laatst gekende waardebepaling gebruikt.
De minwaarden die in rekening gebracht worden voor de bepaling van de vergoeding komen overeen met
het negatief verschil tussen de huidige waarde zoals hierboven bepaald en de boekwaarde van iedere
klasse van activa, deze minwaarden worden uitgedrukt in een percentage.
De transactiekosten worden bepaald rekening houdende met het specifiek karakter van elke klasse van
activa.
De hierboven vermelde afkoopvergoeding wordt berekend als een percentage dat toegepast wordt op de
over te dragen reserve. Dit percentage houdt rekening met de weging van iedere klasse van activa.
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De totale afkoopvergoeding is gelijk aan de vergoeding zoals hierboven beschreven, verhoogd met een
administratieve kost van 75,00 EUR per aangeslotene. De vergoeding mag in geen enkel geval lager zijn
dan het bedrag dat zou bekomen worden indien de berekeningswijze toegepast wordt die onder punt 1)
van dit artikel beschreven wordt.

Artikel 7 Beperking van de waarborg bij overlijden
Artikel 7.1

Territoriale uitgestrektheid van de waarborg

Het overlijdensrisico is ongeacht de oorzaak ervan over de hele wereld gedekt, onder voorbehoud van de
bepalingen van artikels 7.2. tot 7.7.

Artikel 7.2

Zelfmoord van de aangeslotene

De zelfmoord van de aangeslotene is slechts gedekt indien zij zich voordoet na het eerste jaar volgend op
de aansluiting bij de groepsverzekering of op de voortzetting ervan ten persoonlijke titel.

Artikel 7.3

Opzettelijke daad van de begunstigde

Het overlijden van de aangeslotene veroorzaakt door een opzettelijke daad van de begunstigde of op diens
aansporing, is niet gedekt.

Artikel 7.4

Waarborgbeperking in verband met de luchtvaart

Het overlijden van de aangeslotene ten gevolge van een ongeval met een luchtvaartuig waarin hij zich als
passagier inscheepte, is gedekt, uitgezonderd wanneer het een toestel betreft:


waarvan de bemanning niet de nodige vergunningen en/of machtigingen had die beantwoorden aan
het karakter van de vlucht en die opgelegd zijn door de luchtvaartwetgeving;



dat een vlucht uitvoert die de beperkingen van het luchtwaardigheidsbewijs te buiten gaat;



van een luchtmacht : het overlijden is evenwel gedekt wanneer het toestel op het ogenblik van het
ongeval voor personenvervoer bestemd was;



dat producten van strategische aard vervoert in streken waar vijandelijkheden of opstand heersen;



dat zich voorbereidt op of deelneemt aan een sportwedstrijd;



dat proefvluchten uitvoert;



van het type "ultra-licht motorvliegtuig".

Artikel 7.5

Oproer

Er wordt geen dekking verleend voor het overlijden als gevolg van oproer, burgerlijke onlusten, alle
collectieve gewelddaden van politieke, ideologische of sociale aard, al dan niet gepaard gaand met opstand
tegen de overheid of alle gestelde machten, wanneer de aangeslotene er op actieve en vrijwillige wijze aan
heeft deelgenomen.

Artikel 7.6

Oorlog



Er wordt geen dekking verleend voor het overlijden als rechtstreeks gevolg van een oorlog tussen
verschillende staten.



Dit risico kan evenwel gedekt worden krachtens een bijzondere overeenkomst, mits goedkeuring van
de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten en betaling van een bijpremie.



Wanneer een gewapend conflict tijdens het verblijf van de aangeslotene in het buitenland uitbarst is
het oorlogsrisico gedekt zonder bijzondere overeenkomst en zonder bijpremie.



Wanneer de aangeslotene zich naar een land begeeft waar er een gewapend conflict heerst, kan de
aangeslotene slechts dekking van het oorlogsrisico krijgen mits betaling van een bijpremie en
uitdrukkelijke vermelding hiervan in een aanhangsel bij het reglement.



Het overlijden is nooit gedekt wanneer de aangeslotene actief deelneemt aan de vijandelijkheden.

Artikel 7.7


Andere uitgesloten risico’s

De prestaties zijn niet verschuldigd in geval van een overlijden dat voortvloeit uit een terroristische
activiteit waarbij NBCR-substanties (nucleaire, biologische, chemische en radioactieve substanties)
zijn betrokken:
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hieronder wordt verstaan elke terroristische daad, die geheel of gedeeltelijk het gebruik of het
verspreiden van nucleaire, biologische, chemische of radioactieve agentia, substanties, instrumenten
of wapens omvat of impliceert.
Met terroristische activiteit worden alle acties bedoeld die ondergronds worden georganiseerd voor
ideologische, politieke, economische of sociale doeleinden, die afzonderlijk of in groep worden
uitgevoerd en die afbreuk doen aan de fysieke integriteit om het publiek te imponeren of een klimaat
van onveiligheid te creëren.


De prestaties zijn niet verschuldigd in geval van een overlijden dat voortvloeit uit ieder feit of iedere
opeenvolging van feiten met dezelfde oorsprong, wanneer dat feit of die feiten voortvloeien uit of het
resultaat zijn van radioactieve, toxische, explosieve of andere gevaarlijke eigenschappen van
nucleaire grondstoffen, radioactieve producten of radioactief afval, evenals alle schade die
rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeit uit iedere bron van ioniserende stralingen.

Artikel 7.8

Bij niet gedekt overlijden uit te keren bedragen

In de niet gedekte gevallen van overlijden waarin artikels 7.2. tot 7.7. voorzien, betaalt de
Verzekeringsonderneming de wiskundige reserve berekend op de dag van het overlijden en beperkt tot het
bij overlijden verzekerde kapitaal.

Artikel 8 Financieringsfonds
Er wordt in het raam van de groepsverzekering een financieringsfonds opgericht. Dat fonds wordt door de
Verzekeringsonderneming beheerd.

Artikel 8.1

Stijving van het fonds



De kapitalen bij overlijden bedoeld bij punt 4.2.1.6. van de algemene voorwaarden en de
afkoopwaarden van de toelagecontracten ingeval de aangeslotene er niet de eigendom van bezit
(artikel 5.2.3.2.) worden in het financieringsfonds gestort.



Het financieringsfonds ontvangt de stortingen van de bedragen waarvan sprake in artikel 3.1.2. laatste
paragraaf.



Het financieringsfonds kan verder stortingen ontvangen die door de Werkgever worden verricht in het
vooruitzicht van toekomstige lasten. Deze stortingen worden in dat geval bepaald volgens een
financieringsplan.



Op deze stortingen int de Verzekeringsonderneming beheerkosten. Die stortingen zijn onderworpen
aan de jaarlijkse taks op de verzekeringscontracten.



De financiële opbrengst toegekend aan het financieringsfonds wordt bepaald overeenkomstig het
winstdelingsplan uitgewerkt door de Verzekeringsonderneming.

Artikel 8.2

Bestemming van het fonds

Op het financieringsfonds kunnen heffingen worden gedaan :


tot aanzuivering van de tekorten zoals beschreven in artikel 5.2.1. laatste paragraaf en artikel 5.2.2.
laatste paragraaf;



tot toewijzing aan de toelagecontracten voor zover de minimumreserve vermeld in artikel 3.1.2. niet
aangesproken wordt;



tot toewijzing aan de toelagecontracten en, in voorkomend geval, aan de bijdragecontracten bij staking
van premiebetaling in toepassing van de bepalingen van artikel 6.1.

Artikel 8.3

Vereffening van het fonds

De activa van het financieringsfonds kunnen niet terug worden opgenomen in het vermogen van de
Werkgever.
In geval van definitieve opheffing van de groepsverzekering, in geval van vereffening van de Werkgever en
van analoge procedures of in geval van ontslagen zoals bedoeld in de Wet van 28 juni 1966 betreffende de
schadeloosstelling van de werknemers die ontslagen worden bij sluiting van ondernemingen en in het
Koninklijk Besluit van 29 augustus 1985 tot bepaling van de ondernemingen in moeilijkheden of die
uitzonderlijk ongunstige economische omstandigheden kennen, worden, in uitvoering van de wettelijke
bepalingen, de activa van het financieringsfonds gestort in een maatschappelijk fonds van de Werkgever
tenzij bij collectieve arbeidsovereenkomst andere toekenningsmodaliteiten worden overeengekomen.

Algemene voorwaarden ‘Easy-Plan-Leven-Overlijden – 01092013’ - V903NL

13

Het bedrag van de activa van het financieringsfonds dat gestort wordt in een maatschappelijk fonds van de
Werkgever of een andere bestemming krijgt op grond van een collectieve arbeidsovereenkomst, is
hoogstens gelijk aan het bedrag van de activa die de verworven reserves van de betrokken aangeslotenen,
in voorkomend geval verhoogd tot de bedragen gewaarborgd in toepassing van de Wet van 28 april 2003
(WAP), overschrijden.
Het bedrag dat overeenstemt met de verworven reserves wordt op de individuele contracten van de
aangeslotenen gestort.

Artikel 8.4

Terugtrekking van een werkgever

Indien onderhavige groepsverzekering door verschillende Werkgevers onderschreven werd en één (of
meerdere) van deze Werkgevers de aldus gevormde groep verlaat, dan worden de activa van het
financieringsfonds verdeeld onder de Werkgevers, prorata aan de wiskundige reserves van de
toelagecontracten.

Artikel 9 Diverse bepalingen
Artikel 9.1

Jaarlijkse taks

De jaarlijkse taks op de verzekeringscontracten wordt betaald door de Werkgever. Deze taks is
verschuldigd op de premies die zowel de persoonlijke bijdragen als de werkgeversbijdragen bevatten
evenals op de eventuele stortingen door de Werkgever in het financieringsfonds.
De taks wordt door de Verzekeringsonderneming berekend, geïnd, aangegeven en doorgestort aan de
staat.
De werkgever brengt de Verzekeringsonderneming op de hoogte van elke wijziging die tot gevolg heeft dat
de Verzekeringsonderneming niet meer gerechtigd is om de taks te innen.
De beoogde wijzigingen zijn:


voor een Belgische Werkgever, de verhuis van de maatschappelijke zetel naar het buitenland,
zonder het behoud van een Belgisch bijkantoor, vestiging of duurzame aanwezigheid



voor een buitenlandse Werkgever, de sluiting van de Belgische vestiging of bijkantoor of het
verdwijnen van de duurzame aanwezigheid.

Artikel 9.2
Fiscale beperking van de globale prestaties die op de einddatum van de
contracten kunnen worden gestort
Overeenkomstig de artikels 52, 3°, b en 1453 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen zijn de
werkgeversbijdragen leven fiscaal enkel aftrekbaar en geven de persoonlijke bijdragen leven slechts recht
op een belastingvermindering in de mate dat het in jaarlijkse renten uitgedrukt totaal bedrag van :


de prestaties leven verzekerd door onderhavig reglement,


o

het wettelijk rustpensioen,
de andere bovenwettelijke prestaties van dezelfde aard waarop de aangeslotene recht zal hebben,
met uitzondering van de toekenningen uit hoofde van individueel en persoonlijk onderschreven
levensverzekeringscontracten,
niet meer bedraagt dan 80 % van de laatste normale bruto jaarbezoldiging van de aangeslotene, rekening
houdend met een normale duurtijd van beroepsactiviteit.

Artikel 9.3
contracten

Fiscale beperking van de polisvoorschotten en inpandgevingen van de

In geval van polisvoorschotten of inpandgevingen van contracten overeenkomstig artikel 35 , § 1, 3° van
het Koninklijk Besluit tot uitvoering van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, zijn de persoonlijke
bijdragen en werkgeversbijdragen fiscaal enkel aftrekbaar als deze voorschotten en inpandgevingen aan
de aangeslotene worden toegestaan om in de Europese Economische Ruimte gelegen onroerende
goederen die belastbare inkomsten opbrengen, te verwerven, te bouwen, te verbeteren, te herstellen of te
verbouwen, en voor zover het polisvoorschot of de lening gedekt door de inpandgeving wordt terugbetaald
zodra de goederen geen deel meer uitmaken van het patrimonium van de aangeslotene.
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Artikel 9.4

Kennisgevingen

De kennisgevingen aan de Werkgever of de aangeslotenen geschieden geldig op het laatste adres van de
Werkgever meegedeeld aan de Verzekeringsonderneming. Elke kennisgeving van een partij aan de andere
wordt geacht gedaan te zijn op de datum van afgifte ervan op de post.

Artikel 9.5

Onbetwistbaarheid

Het groepsverzekeringsreglement wordt opgemaakt op grond van de inlichtingen die door de Werkgever en
de aangeslotene oprecht en zonder weglating of onjuistheden werden verstrekt om de
Verzekeringsonderneming in te lichten over de omvang van de risico's die zij ten laste neemt.
Vanaf de inwerkingtreding ziet deze laatste er evenwel van af het contract te betwisten wegens alle te
goeder trouw gedane weglatingen of onjuistheden.
Enkel bedrog heeft de nietigheid van het reglement tot gevolg.

Artikel 9.6

Medische informatie

Overeenkomstig de Wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst, verbindt de aangeslotene
er zich toe zijn behandelend geneesheer te verzoeken hem elke geneeskundige verklaring te bezorgen die
de Verzekeringsonderneming noodzakelijk acht voor het sluiten of het uitvoeren van het contract. De
behandelende geneesheer is ertoe gehouden die af te geven.
De aangeslotene machtigt zijn geneesheer ertoe een verklaring met vermelding van de oorzaak van zijn
dood te doen geworden aan de adviserende geneesheer van de Verzekeringsonderneming.

Artikel 9.7

Verval van de waarborg bij economische sancties

Voorliggend contract verschaft geen enkele dekking of prestatie voor zover deze dekking, prestatie of
onderliggende zaak of activiteit enige toepasselijke wet of reglementering van de Verenigde Naties, de
Europese Unie of om het even welke andere wet of reglementering schendt betreffende economische of
commerciële sancties.

Artikel 9.8

Toepasbare wet – Rechtspraak

De geschillen tussen de partijen omtrent de uitvoering van de overeenkomst vallen onder de bevoegdheid
van de Belgische rechtbanken.
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Bescherming van de persoonlijke levenssfeer en rechten van de geregistreerde personen
De persoonsgegevens die aan Allianz Benelux n.v. worden medegedeeld, zijn uitsluitend bestemd voor de
volgende doelstellingen: evaluatie van de verzekerde risico's, beheer van de commerciële relatie, van het
verzekeringscontract en van de erdoor gedekte schadegevallen, controle van de portefeuille, voorkoming
van misbruiken en fraudes. Enkel voor deze doeleinden kunnen zij ,indien noodzakelijk, worden
overgemaakt aan een herverzekeraar, expert of een raadsman. Deze gegevens zijn toegankelijk voor de
diensten onderschrijving en schadebeheer alsook voor de Dienst Juridische Zaken en Compliance bij een
eventueel geschil of bij een controle, en voor de Dienst Audit in het strikte kader van de haar toevertrouwde
opdrachten.
Hierbij verleent de verzekerde zijn toestemming voor de verwerking van de gegevens betreffende zijn
gezondheid door de Medische Dienst en de hiervoor opgesomde bestemmelingen wanneer dit noodzakelijk
is voor het beheer van een polis of schadegeval.
De verzekerde aanvaardt dat de verzekeringnemer en de tussenpersoon kennis kunnen nemen van de
inhoud van het contract en zijn eventuele uitsluitingsgronden.
Het niet mededelen van de vereiste gegevens kan naargelang de hypothese het volgende resultaat hebben
voor Allianz Benelux n.v.: de onmogelijkheid voor haar of de weigering om een commerciële relatie aan te
gaan, een dergelijke relatie verder te zetten of een operatie uit te voeren die de betrokken persoon heeft
gevraagd.
Elke persoon die zijn identiteit bewijst, heeft het recht kennis te krijgen van de hem betreffende gegevens
die in het bestand zijn opgenomen door een gedagtekend en ondertekend verzoek in te dienen bij de
dienst:
Bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Allianz Benelux n.v., Lakensestraat 35, 1000 Brussel.
Bij dit verzoek moet er een kopie worden gevoegd van de identiteitskaart van de aanvrager en moet de
naam en het adres van de geneesheer worden vermeld aan wie onze adviserend geneesheer eventuele
medische gegevens mag mededelen.
Deze persoon is verder gerechtigd om alle onjuiste persoonsgegevens die op hem betrekking hebben,
kosteloos te laten verbeteren of te doen verwijderen alsook om zich te verzetten tegen gebruik van die
gegevens voor direct marketing door dit uitdrukkelijk te vermelden naast zijn handtekening op het
voorliggende document.
Waarschuwing
Elke oplichting of poging tot oplichting van de verzekeringsmaatschappij brengt niet alleen de opzegging
van de verzekeringsovereenkomst mee, maar wordt ook strafrechtelijk vervolgd op basis van artikel 496
van het Strafwetboek.
Klachtenbehandeling
Het Belgisch recht is van toepassing op de verzekeringsovereenkomst. Elke klacht aangaande de
uitvoering van het contract kan worden gericht aan :


de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel,
fax : 02/547.59.75, info@ombudsman.as of



de Ombudsdienst van de maatschappij Allianz Benelux n.v., Lakensestraat 35, 1000 Brussel,
fax : 02/214.61.71, Ombudsdienst@allianz.be
onverminderd de mogelijkheid voor de verzekeringnemer om een rechtsvordering in te stellen.
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Definities
1. Afkoop
Verrichting waarbij de aangeslotene de onmiddellijke vereffening van zijn groepsverzekeringscontracten
krijgt.
2. Afkoopwaarde
Theoretische afkoopwaarde verminderd met de afkoopvergoeding.
3. Bijdragecontract
Contractuele bepalingen die voor een aangeslotene het gedeelte van de groepsverzekering regelen dat
wordt gevormd door zijn verplichte persoonlijke bijdragen.
4. Financieringsfonds
Collectieve reserve samengesteld bij een Verzekeringsonderneming in het kader van een bepaalde
groepsverzekering.
5. FSMA
Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten.
6. Groepsverzekering
Levensverzekeringscontract of geheel van levensverzekeringscontracten afgesloten bij een
Verzekeringsonderneming voor één of meerdere Werkgevers ten voordele van gans het personeel of een
gedeelte ervan of van de bedrijfsleiders.
7. Groepsverzekeringsreglement
Geheel van de contractuele bepalingen die de voorwaarden van de groepsverzekering, evenals de rechten
en verplichtingen van de aangeslotenen en van de Werkgever met betrekking tot die verzekering regelen.
8. KB Leven
Koninklijk Besluit van 14/11/2003 betreffende de levensverzekeringsactiviteit.
9. Persoonlijk contract
Contract tegen facultatieve premie afgesloten door de aangeslotene overeenkomstig het
groepsverzekeringsreglement.
10. Reductiewaarde
Prestaties die volgens de voorwaarden van het contract kunnen worden verzekerd door de wiskundige
reserve te beschouwen als inventariskoopsom.
De reductie van de contracten gebeurt op basis van de technische grondslagen die gebruikt worden voor
de berekening van de premie. Wanneer de reductie gepaard gaat met het wegvallen van de waarborgen in
geval van overlijden, zullen in overeenstemming met de bepalingen van het KB Leven de gereduceerde
waarden berekend worden met de sterftetafels voor de verrichtingen bij leven.
11. Toelagecontract
Contractuele bepalingen die voor een aangeslotene het gedeelte van de groepsverzekering regelen dat
wordt gevormd door de bijdragen van de Werkgever.
12. WAP
Wet van 28/4/2003 betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel van die pensioenen en
van sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid. (B.S. 15/05/2003).
13. Wettelijk samenwonenden
Personen die samenleven volgens de “wettelijke samenwoning” die geregeld wordt in artikel 1475 tot artikel
1479 van het Burgerlijk Wetboek.
14. Wiskundige reserve van het contract
Reserve gevormd bij de Verzekeringsonderneming door de kapitalisatie van de betaalde premies, rekening
houdend met de verbruikte sommen.
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