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artikel 1   Wat is het doel van het contract?
Het contract waarborgt aan de begunstigde* de betaling 
van de verzekerde uitkeringen* op de voorwaarden die in 
het contract bepaald zijn.

artikel 2   Welke waarborgen zijn mogelijk?
2.1 U* hebt de keuze uit verschillende mogelijkheden
- hetzij uitkeringen bij overlijden van de verzekerde*;
- hetzij uitkeringen bij leven van de verzekerde;
- hetzij een combinatie van deze twee soorten uit- 

keringen;
- hetzij uitkeringen op een vastgestelde datum.
2.2 U kunt uw waarborgen wijzigen
U kunt op gelijk welk tijdstip vragen de verzekerde 
uitkeringen te wijzigen.
Medische formaliteiten kunnen evenwel noodzakelijk zijn 
in geval van verhoging van de uitkeringen bij overlijden.

artikel 3   Wat zijn de verschillende 
verzekeringscombinaties?

3.1 De Gemengde verzekering
Dit is een verzekering die de uitkering van een kapitaal 
waarborgt:
- hetzij bij overlijden van de verzekerde;
-  hetzij bij leven van de verzekerde.
We verbinden ons dus ertoe het in de Bijzondere 
Voorwaarden bepaalde bedrag uit te keren, hetzij op 
de eindvervaldag van het contract indien de verzekerde 
in leven is op die datum, hetzij bij overlijden van de 
verzekerde indien hij overlijdt vóór de eindvervaldag van 
het contract.
Er zijn verschillende varianten mogelijk waardoor u het 
overlijdenskapitaal of het kapitaal bij leven kan doen toe- 
of afnemen.
De verhouding tussen het overlijdenskapitaal en het 
kapitaal bij leven kan verschillende waarden aannemen, 
onder meer 10/3,33 - 10/10 - 10/20, dit wil zeggen dat, 
voor een overlijdenskapitaal van € 100, het kapitaal bij 

leven respectievelijk € 33,33, € 100, € 200 bedraagt. 
3.2 De Levenslange verzekering
Dit is een verzekering die de uitkering van een kapitaal 
bij overlijden van de verzekerde waarborgt, ongeacht de 
datum van het overlijden.
We verbinden ons dus ertoe bij overlijden van de 
verzekerde het in de Bijzondere Voorwaarden bepaalde 
kapitaal uit te keren.

3.3 De Tijdelijke verzekering
Dit is een verzekering van beperkte duur die de uitkering 
van een kapitaal bij overlijden van de verzekerde 
waarborgt, indien hij overlijdt vóór de eindvervaldag van 
het contract.
We verbinden ons dus ertoe bij overlijden van de 
verzekerde het in de Bijzondere Voorwaarden bepaalde 
kapitaal uit te keren.
Indien de verzekerde evenwel in leven is op de 
eindvervaldag van het contract, behouden we de premies* 
die u hebt betaald als prijs voor het risico dat we hebben 
gedekt.

3.4 De Vastetermijnverzekering
Dit is een verzekering die de uitkering van een kapitaal op 
een bepaalde datum waarborgt.
We verbinden ons dus ertoe het in de Bijzondere 
Voorwaarden bepaalde kapitaal uit te keren, ongeacht of 
de verzekerde al dan niet in leven is op die datum.
De betaling van de premies* eindigt evenwel bij overlijden 
van de verzekerde.

3.5 De Huwelijksverzekering
Dit is een variante van de Vastetermijnverzekering.
We verbinden ons ertoe het in de Bijzondere Voorwaarden 
bepaalde kapitaal uit te keren:
-  hetzij bij het huwelijk van het kind aangewezen in de 

Bijzondere Voorwaarden onder de rubriek ‘te begiftigen 
kind’;

 Inleiding

Uw contract bestaat uit twee delen
De Algemene Voorwaarden beschrijven de werking van uw 
contract en bepalen onze wederzijdse verbintenissen.
Ze geven de inhoud van de waarborgen en de uitsluitingen 
nauwkeurig weer.
Ze richten zich tot alle verzekerden en hebben betrekking 
op de verschillende verzekeringscombinaties.
De Bijzondere Voorwaarden beschrijven de gegevens van 
uw contract, individualiseren het en brengen de Algemene 
Voorwaarden ermee in overeenstemming. Ze vermelden 
inzonderheid de waarborgen die u hebt onderschreven, 
de verzekerde uitkeringen en de te betalen premie.

Hoe de Algemene Voorwaarden raadplegen?
De inhoudstafel geeft u een duidelijk overzicht van de 
rangschikking van de Algemene Voorwaarden van uw 
contract.
Zij is zo gedetailleerd dat u de referenties (pagina) van 
een bepaald punt dat u wenst te raadplegen snel kunt 
terugvinden.
Het lexicon vormt een bijlage bij de Algemene 
Voorwaarden.
Het maakt u vertrouwd met bepaalde juridische of 
technische termen en geeft u de juiste draagwijdte van 
bepaalde woorden die aangeduid zijn met een sterretje.

 omvang van de verzekering I
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-  hetzij op een vastgestelde datum, ongeacht de 
verzekerde al dan niet in leven is.

De betaling van de premies* eindigt slechts bij overlijden 
van de verzekerde.

3.6 De verzekering Uitgesteld Kapitaal
Dit is een verzekering die de uitkering van een kapitaal 
bij leven van de verzekerde waarborgt. We verbinden ons 
dus ertoe het in de Bijzondere Voorwaarden bepaalde 
kapitaal uit te keren op de eindvervaldag van het contract 
indien de verzekerde in leven is op die datum.
U hebt de keuze uit 3 varianten van Uitgesteld Kapitaal: 
1ste formule: Uitgesteld Kapitaal zonder terugbetaling 
van de premies.
Indien de verzekerde vóór de eindvervaldag van het 
contract overlijdt, moeten we geen enkele uitkering meer 
betalen en behouden we de premies* die u hebt betaald;
2de formule: Uitgesteld Kapitaal met terugbetaling van 
de premies.
Indien de verzekerde overlijdt vóór de eindvervaldag van 
het contract, betalen we u de som terug van de premies* 
die u hebt betaald.
3de formule: Uitgesteld Kapitaal met terugbetaling van 
de gekapitaliseerde premies.*
Indien de verzekerde overlijdt vóór de eindvervaldag van 
het contract, betalen we u de som terug van de betaalde 
premies* gekapitaliseerd tot de overlijdensdatum.
Indien de verzekerde echter overlijdt na de omzetting van 
het contract, betalen we u de som terug van de betaalde 
premies gekapitaliseerd tot de omzettingsdatum van het 
contract.
De interestvoet voor de kapitalisatie is vermeld in de 
Bijzondere Voorwaarden.

artikel 4   Op welke basis wordt het contract 
opgemaakt?

Het contract wordt te goeder trouw afgesloten op basis 
van uw verklaringen en van die van de verzekerde.
Het contract is onbetwistbaar* vanaf zijn ingangsdatum.
Het contract is bovendien onderworpen aan de wettelijke 
en reglementaire bepalingen die van toepassing zijn op 
de levensverzekering.

artikel 5   Waar bent u verzekerd?
De waarborg geldt over de gehele wereld.

artikel 6   Wanneer bent u verzekerd?
6.1 Wanneer gaat uw contract in?
Het gaat in nadat de partijen het ondertekend hebben en 
u de eerste overeengekomen premie hebt betaald.
Aan deze twee voorwaarden moet voldaan zijn binnen  
30 dagen die volgen op de uitgiftedatum van uw contract.
Indien dit niet het geval is, wordt uw contract van 
rechtswege en zonder ingebrekestelling als nietig en 
onbestaand beschouwd.

6.2 Vanaf welk tijdstip wordt de waarborg verleend?
De door uw contract verzekerde waarborg wordt verleend 
op de in uw Bijzondere Voorwaarden vermelde datum 
en ten vroegste op het tijdstip waarop uw contract is 
ingegaan.

artikel 7   Welke risico’s zijn uitgesloten?
7.1 De altijd uitgesloten risico’s
•	 Het	 overlijden	 ten	 gevolge	 van	 zelfmoord	 tijdens	 het	

eerste jaar dat volgt op:
 -  de ingangsdatum van het contract of zijn uitgifte-

datum, indien deze laatste na de ingangsdatum valt;
 -  de ingangsdatum van de eventuele wederinwerking-

stelling of de uitgiftedatum van dit bijvoegsel, indien 
deze uitgiftedatum later valt;

 -  de ingangsdatum van de verhoging van de verzekerde 
uitkeringen of de uitgiftedatum van dit bijvoegsel, 
indien deze uitgiftedatum later valt.

•	 Het	overlijden	ten	gevolge	van	de	opzettelijke	daad	van	
de verzekeringnemer of van de begunstigde of op hun 
aanstoken.
•	 Het	 overlijden	 ten	 gevolge	 van	 een	 gerechtelijke	

veroordeling, een misdaad of een wanbedrijf met 
opzettelijk karakter gepleegd door de verzekerde als 
dader of als mededader.
•	 Het	overlijden	 ten	gevolge	van	de	deelneming	van	de	

verzekerde aan oproer of rellen tussen burgers in het 
algemeen, behalve indien de verzekerde lid was van 
de ordestrijdkrachten of tussenbeide gekomen is om 
zichzelf of zijn goederen rechtstreeks te beveiligen.

7.2 De uitgesloten risico’s, behoudens andersluidend 
beding
•	 Het	 overlijden	 ten	 gevolge	 van	 een	 oorlogsfeit,	 of	

gelijkaardige feiten, of een burgeroorlog, waarvan de 
begrippen bepaald worden door de controle-overheid.

 Deze risico’s kunnen evenwel gedekt worden indien de 
controle-overheid de voorwaarden ervan vaststelt en 
indien deze dekking vermeld wordt in een bijzondere 
overeenkomst.

 Het overlijden, ongeacht de oorzaak, is steeds 
uitgesloten indien de verzekerde actief deelneemt aan 
de vijandelijkheden.

 Het overlijden ten gevolge van een oorlogsfeit dat 
zich voordoet tijdens een verblijf in het buitenland is 
gedekt:

 -  indien het niet te voorziene conflict uitbreekt tijdens 
het verblijf van de verzekerde;

 -  indien de verzekerde zich begeeft naar een land 
waar reeds een gewapend conflict bestaat, op grond 
van een uitdrukkelijke vermelding in de Bijzondere 
Voorwaarden (mits het betalen van een eventuele 
bijpremie).

 In beide gevallen moet de begunstigde het bewijs 
leveren dat de verzekerde niet actief deelnam aan de 
vijandelijkheden.
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•	 Het	 overlijden	 ten	 gevolge	 van	 een	 ongeval	 met	 een	
luchtvaartuig:

 -  wanneer het luchtvaartuig gebruikt wordt ter gelegen- 
heid van competities, demonstraties, snelheidstesten, 
luchtraids, oefen- of proefvluchten, records of record-
pogingen;

 -  wanneer het luchtvaartuig een prototype is of een 
militair luchtvaartuig dat niet voor vervoer bestemd 
is. 

•	 Het	 overlijden	 ten	 gevolge	 van	 valschermspringen,	
behalve in geval van overmacht. 
•	 Het	 overlijden	 ten	 gevolge	 van	 deltaplaning	 of	 het	

gebruik van ULM-vliegtuigen.
•	 Het	overlijden	ten	gevolge	van	elastiekspringen,	Benji	

genaamd.

artikel 8   Wat keren we uit bij overlijden ten gevolge 
van een uitgesloten risico?

Indien het overlijden van de verzekerde het gevolg is 
van een uitgesloten risico, keren we de theoretische 
afkoopwaarde* uit berekend op de datum van het 
overlijden, evenwel beperkt tot het bij overlijden 
verzekerde kapitaal.
Deze bedragen worden uitgekeerd aan de begunstigden, 
met uitsluiting nochtans van diegene wiens opzettelijke 
daad of aanstoken het overlijden van de verzekerde 
veroorzaakte.
Als de verzekering van het type ‘Vaste Termijn’ is, moet de 
theoretische afkoopwaarde om de omgezette bedragen 
te waarborgen die uitgekeerd moeten worden op de 
eindvervaldag, vastgesteld worden in het contract.

 uw rechten II
artikel 9   

Een begunstigde aanwijzen of de bestaande begunstiging 
wijzigen.

artikel 10   
Het voordeel van uw contract afstaan, onder meer als 
waarborg voor een schuld. Deze afstand van begunstiging 
moet vastgelegd worden in een bijvoegsel ondertekend 
door de drie partijen, namelijk: u, wij en de cessionaris.

artikel 11   
Een voorschot verkrijgen op de uitkeringen die door 
uw contract verzekerd worden. Dit voorschot wordt u 
toegestaan mits aan bepaalde voorwaarden voldaan is 
die vastgesteld zijn in een voorschotakte: 
-  u deponeert bij ons het exemplaar van u contract; 
-  u betaalt een interest.
Het maximumvoorschot is gelijk aan de vereffenbare 
afkoopwaarde* rekening houdend met verscheidene 
afhoudingen. Er is geen voorschot mogelijk indien u 
een Tijdelijke verzekering, of een verzekering Uitgesteld 
Kapitaal zonder terugbetaling van de premies hebt 
afgesloten.

artikel 12   Een deelname in onze winst ontvangen
Deze deelname wordt bepaald overeenkomstig onze 
statuten en ons reglement betreffende de winstdeling*, 
voorgelegd aan de controle-overheid.

artikel 13   De betaling van uw premies stopzetten
De modaliteiten zijn beschreven in artikel 20.

artikel 14   Uw contract vervroegd beëindigen
Dit houdt in dat u uw contract afkoopt*. Er bestaat geen 
recht op afkoop* voor de verzekering Uitgesteld Kapitaal 
zonder terugbetaling van de premies.

14.1. Hoe kunt u de afkoopwaarde vragen?
U vraagt ons de afkoopwaarde van uw contract via een 
gedateerde en ondertekende brief.
14.2 Hoe berekenen we de afkoopwaarde*?
We berekenen de afkoopwaarde op de datum van uw 
aanvraag. Indien echter op het ogenblik van uw aanvraag 
een premie of premiegedeelte onbetaald is gebleven, 
wordt het contract eerst omgezet in de combinatie van uw 
contract, met als datum van uitwerking, de vervaldatum 
van de onbetaalde premie of van het onbetaalde premie-
gedeelte. 
We berekenen de afkoopwaarde eveneens op de datum 
van de aanvraag. 
De technische berekeningsmethoden zijn goedgekeurd 
door de controle-overheid en stemmen overeen met de 
wettelijke bepalingen.

14.3 Wat keren we uit?
We keren de afkoopwaarde uit tot het bedrag van 
het overlijdenskapitaal. Het eventuele saldo van de 
theoretische afkoopwaarde* wordt aangewend voor het 
verzekeren, op inventarisgrondslag*, van uitkeringen 
bij leven, betaalbaar op dezelfde vervaldagen en onder 
dezelfde voorwaarden als de uitkeringen bij leven bepaald 
in de oorspronkelijke combinatie.

14.4 Wanneer heeft de afkoop uitwerking?
De afkoop heeft uitwerking op de datum waarop u de 
vereffeningskwijting tekent.

artikel 15   Uw contract opnieuw in werking stellen 
Nadat uw contract werd omgezet* of afgekocht*, kunt u 
steeds vragen het opnieuw in werking te stellen. 
Dit houdt in dat: 
-  uw contract voortloopt op basis van de uitkeringen 

verzekerd op het tijdstip van de omzetting of de afkoop; 
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-  uw premie wordt aangepast rekening houdend met de 
theoretische afkoopwaarde* opgebouwd op de datum 
van wederinwerkingstelling van uw contract; 

-  bepaalde medische formaliteiten eventueel vereist  
kunnen zijn.

artikel 16   
Uw contract opzeggen binnen 30 dagen te rekenen vanaf 
de inwerkingtreding ervan.
Uw contract opzeggen binnen 15 dagen vanaf de 
mededeling dat het bij ons of bij een verbonden  

onderneming aangevraagde krediet en vermeld in het 
verzekeringsvoorstel, werd geweigerd.

16.1 Hoe kunt u deze opzegging vragen?
U vraagt ons de opzegging via een gedateerde en onder-
tekende brief.

16.2 Wat keren wij uit?
Wij betalen de premie(s) terug, verminderd met de 
bedragen die werden gebruikt om het risico te dekken.

artikel 17   Recht op de verzekerde uitkeringen
Door het eenvoudige feit van zijn aanwijzing, heeft de 
begunstigde recht op de verzekerde uitkeringen.

artikel 18   Recht om de begunstiging te aanvaarden
De aangewezen begunstigde kan de in zijn voordeel 
bedongen begunstiging te allen tijde aanvaarden, 
ook nadat de verzekeringsprestaties opeisbaar zijn 
geworden.
Hierdoor verwerft de begunstigde een onherroepelijk 
recht op de verzekerde uitkeringen die hij moet 
ontvangen. 

Zonder de uitdrukkelijke toestemming van de aanvaarde 
begunstigde, kunt u niet meer:
- uw contract afkopen;
- een voorschot verkrijgen;
- de begunstigingsclausule wijzigen;
- het voordeel afstaan als waarborg van een schuld.
Zolang u leeft kan de aanvaarding van de begunstiging 
slechts geschieden door een bijvoegsel bij het contract 
met de handtekeningen van de begunstigde, u en wij.
Na uw overlijden houden wij alleen rekening met de 
aanvaarding van de begunstiging indien ze ons door de 
begunstigde schriftelijk werd meegedeeld.

artikel 19   Hoe staat het met de betaling van de 
premie*?

De premiebetaling is niet verplicht.
19.1 Wat betalen?
Het totale bedrag dat vermeld staat op het vervaldagbericht 
of op de kwitantie, belastingen en kosten inbegrepen.

19.2 Wanneer betalen?
De premie wordt betaald op de vervaldata, die bepaald 
zijn in uw Bijzondere Voorwaarden, op voorwaarde dat de 
verzekerde in leven is.

19.3 Aan wie betalen?
De premies kunnen worden betaald:
-  hetzij rechtstreeks aan ons;
-  hetzij aan de personen die ermee belast zijn ze te 

ontvangen; zij moeten u de kwitantie die we hebben 
uitgegeven ondertekend bezorgen.

artikel 20   Wat gebeurt er als u de betaling van uw 
premies stopzet?

20.1 Indien u ons via een gedateerde en ondertekende brief 
meedeelt dat u de betaling van uw premies stopzet?

De in 20.3 beschreven wijziging van uw contract heeft 
uitwerking op de vervaldatum die volgt op uw aanvraag of 
op die van de eerste onbetaalde premie of van het eerste 
onbetaalde premiegedeelte.

20.2 Indien u ons niet meedeelt dat u de betaling van uw 
premies stopzet?
Na de vervaldatum van een onbetaalde premie of 
onbetaald premiegedeelte zenden we u een ter post 
aangetekende brief. Dit geldt als een ingebrekestelling.
De in 20.3 beschreven wijziging van uw contract 
heeft uitwerking 30 dagen na de verzending van deze 
aangetekende brief.

20.3 Wat gebeurt er met de verzekerde uitkeringen?
Wij gaan over tot de omzetting* van de verzekerde 
uitkeringen.
We verminderen de verzekerde uitkeringen in de 
combinatie van uw contract, zowel deze in geval van leven 
als in geval van overlijden, in verhouding tot de totaal 
betaalde premies.
Als de afkoopwaarde* van uw contract evenwel niet 
het bedrag bereikt, voorzien in de aangetekende brief 
vermeld in 20.2, is er een automatische afkoop* van uw 
contract, behalve als u schriftelijk te kennen geeft dat u 
hiermee niet akkoord gaat.

 III de rechten van de begunstigde  

 IV het verloop van uw contract  



B
 5

-0
01

-2
00

9-
01

0

7

 lexicon

U
De verzekeringnemer, dit wil zeggen, de persoon die het 
contract met ons afsluit.

Wij
De verzekeringsonderneming waarbij het contract 
afgesloten wordt, met name Nateus Life nv, Frankrijk-
lei 79 in 2000 Antwerpen, verzekeringsonderneming 
toegelaten onder codenummer 2651 (BS 24/12/2008) - 
RPR 808 720 177.

Afkoop
De verrichting die erin bestaat uw contract te beëindigen 
door u zijn afkoopwaarde* uit te keren.

Afkoopwaarde
Het bedrag dat gelijk is aan 95 % van de theoretische 
afkoopwaarde. Voor de verzekeringscombinaties waar-
voor een eindvervaldag in de Bijzondere Voorwaarden is 
vastgelegd, neemt dit percentage met 1 % per jaar toe 

tijdens de laatste 5 jaar van het contract, om 100 % te 
bereiken op het einde van het laatste verzekeringsjaar.
Voor de levenslange verzekeringen neemt dit percentage 
met 1 % per jaar toe tijdens de laatste 5 jaar die voorafgaan 
aan de 65ste verjaardag van de verzekerde. Wanneer de 
verzekering op twee levens wordt afgesloten, wordt de 
65ste verjaardag bepaald in functie van de gemiddelde 
leeftijd.

Afkopen
De handeling waarbij overgegaan wordt tot de afkoop van 
het contract.
Begunstigde(n)
De perso(o)n(en) die aangewezen word(t)(en) om de ver-
zekerde uitkeringen te ontvangen.

Gekapitaliseerde premies
Premies plaatsen tegen samengestelde interesten.

artikel 21   De te vervullen administratieve 
formaliteiten om de verzekerde 
uitkeringen te ontvangen

De persoon die gerechtigd is om de verzekerde uitkeringen 
te ontvangen, moet ons alle bewijsstukken bezorgen die 
nodig zijn voor de vereffening, zoals:
- een attest van overlijden of leven van de verzekerde;
- een akte van bekendheid;
-  een medisch attest op een door ons verstrekt formulier, 

waarin de overlijdensoorzaak vermeld wordt;
- het bewijs van betaling van de laatste premie en van de 

laatste vervallen interesten op een eventueel voorschot. 

artikel 22   Betwistingen en briefwisseling
Alle in de Bijzondere Voorwaarden vermelde data worden 
geacht aan te vangen om 0h00.

Indien op het tijdstip van de betaling van de verzekerde 
uitkeringen vastgesteld wordt dat de opgegeven 
geboortedatum van de verzekerde onjuist is, worden de 
verzekerde uitkeringen aangepast op basis van de juiste 
geboortedatum.
De woonplaats van de partijen wordt rechtens gekozen: 
de onze op de hoofdzetel, de uwe op het laatste bij 
ons bekende adres. Indien ons geen schriftelijke 
adreswijziging is medegedeeld, zal elke kennisgeving 
geldig geschieden op het laatste bij ons bekende adres.
Iedere door ons verzonden aangetekende brief geldt 
als ingebrekestelling. Het ontvangstbewijs van de post 
bewijst de verzending.

Onze dossiers of onze documenten bewijzen de inhoud 
van de brief op voorwaarde dat deze door u of door de 
verzekerde niet wordt voorgelegd.
Bij betwisting wordt het geschil beslecht door de 
Belgische rechtbanken.
Uw verzekeringsmakelaar kan u inlichten over uw 
contract en de prestaties die eruit voortvloeien. De 
verzekeringsmakelaar zal u bij de uitvoering van het 
contract steeds terzijde staan.
Daarnaast kan u of de verzekerde steeds contact op-
nemen met onze Ombudsman:
Ombudsman Nateus Life 
Frankrijklei 79 – 2000 Antwerpen 
Tel. 03 247 36 37 - Fax 03 247 35 90 
E-mail: ombudsman@nateus.be

U kunt natuurlijk ook terecht bij de Ombudsdienst van de 
Verzekeringen.
Ombudsdienst van de Verzekeringen 
de Meeûsplantsoen 35 - 1000 Brussel 
Tel. 02 547 58 71 - Fax 02 547 59 75 
E-mail: info@ombudsman.as
Het indienen van een klacht doet geen afbreuk aan uw 
mogelijkheid om een gerechtelijke procedure aan te 
spannen.
Bij betwisting wordt het geschil beslecht door de 
Belgische rechtbanken.
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Inventarisgrondslag
De technische grondslag die geen andere toeslag bevat 
dan die toegepast op onze verbintenissen tot dekking van 
de veiligheid en het beheer van onze verbintenissen.

Omzetten
De handeling waarbij tot omzetting wordt overgegaan.

Omzetting
De verrichting waardoor de verzekerde uitkeringen 
verminderd worden ten gevolge van de stopzetting van 
betaling van uw premies.

Omzettingswaarde
De uitkeringen die verzekerd blijven vanaf het tijdstip 
waarop u de betaling van u premies stopzet.

Onbetwistbaar contract
Het contract waarvan we de nietigheid uit hoofde van 
onjuiste of onvolledige verklaringen van uzelf of van de 
verzekerde niet kunnen inroepen, behoudens de gevallen 
van opzettelijke verzwijging of opzettelijke onjuiste 
verklaringen van uzelf of van de verzekerde.

Premie
De prijs gevraagd om de uitkeringen te verzekeren, 
rekening houdend met de leeftijd van de verzekerde en 
de duur van het contract. Bij deze premie worden de 
belastingen gevoegd waarin de Belgische wetgeving 
voorziet.

Theoretische afkoopwaarde
De reserve die we vormen door de kapitalisatie van de 
premies die u hebt betaald, na aftrek van de sommen ver-
bruikt om het risico te dekken.

Verzekerde
De persoon op wiens leven het risico van het verzekerde 
voorval berust. Deze kan een andere persoon zijn dan u.

Verzekerde uitkeringen
De verzekerde bedragen vastgelegd in de Bijzondere 
Voorwaarden en clausules van het contract. Dit is een 
kapitaal of een rente die we zullen uitkeren ter uitvoering 
van het contract.
Winstdeling
De verhoging van uw verzekerde uitkeringen, gratis 
toegestaan in functie van de resultaten van onze 
onderneming.


