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DEFINITIES 
In deze Algemene Voorwaarden, de beheerreglementen 
en de Bijzondere Voorwaarden moet worden verstaan 
onder:

1. Verzekeringnemer
De in deze hoedanigheid in de Bijzondere Voorwaarden ver-
melde natuurlijke persoon of personen die Onyx Portfolio  
onderschrijft (onderschrijven) bij Nateus Life nv en aan 
wie de spaarreserve toekomt bij gehele of gedeeltelijke 
afkoop. Indien er meer dan een verzekeringnemer is, 
worden onder een verwijzing naar ‘de verzekeringnemer’ 
alle personen verstaan die deze hoedanigheid hebben.

2. Verzekerde
De in deze hoedanigheid in de Bijzondere Voorwaarden 
vermelde natuurlijke persoon of personen op wiens hoofd 
de verzekering is afgesloten.

3. Begunstigde(n)
De persoon (personen) aan wie, in het kader van  
Onyx Portfolio, de verzekerde prestatie is bedongen. De 
begunstigde in geval van afkoop is de verzekeringnemer. 
Voor de andere uitkeringen worden de begunstigden in de 
Bijzondere Voorwaarden vermeld.

4. Nateus Life nv
De verzekeringsonderneming waarbij Onyx Portfolio  
wordt onderschreven, toegelaten onder codenum- 
mer 2651 (BS 24/12/2008), RPR 0808 720 177, met 
vennootschapszetel in 2000 Antwerpen, Frankrijklei 79. 

5. Onyx Portfolio
De levensverzekering waarbij de verzekeringnemer de  
mogelijkheid heeft de premies naar eigen keuze te ver-
delen tussen beleggingsvormen die op het ogenblik van de 
storting van de premie worden gecommercialiseerd door 
Nateus Life nv en die behoren tot een van de volgende 
beheersystemen:
• beheersysteem met gewaarborgd rendement
• beheersysteem met gewaarborgd rendement en 

winstdeelname
• beheersysteem met permanente kapitaalbescherming 

en een winstdeelname
• beleggingsfondsen van tak 23

De eerste 3 beheersystemen zijn van tak 21 en ver-
schillen onderling in de omvang van de gewaarborgde 
rentevoet. Bij deze beheersystemen geeft Nateus Life nv  
een waarborg voor de terugbetaling van de premies, na 
aftrek van eventuele taksen, instapkosten en premies 
voor bijkomende optionele overlijdensdekkingen. Bij de 

eerste 2 beheersystemen wordt eveneens het rendement 
geheel of gedeeltelijk gewaarborgd.
Bij de beleggingsfondsen van tak 23 geeft Nateus Life nv  
geen waarborg op de omvang van de terugbetaalde 
sommen, maar is die omvang afhankelijk van de 
eenheidswaarde van het fonds bij het uitvoeren van de 
verzekerde prestatie (uitbetaling).

Tijdens de looptijd van Onyx Portfolio kan de verzekering-
nemer steeds zijn beleggingsstrategie wijzigen door, op 
eenvoudig verzoek, over te schakelen naar een of meer-
dere van de beschikbare beleggingsvormen Onyx Porfolio 
van zijn keuze.

6. Stortingen
De premies door verzekeringnemer gestort op de bank-
rekening aangegeven door Nateus Life nv.

7. Valutadatum 
De datum waarop, voor een beleggingsvorm van tak 21,  
de toewijzing of onttrekking aan de reserve gebeurt 
of, voor een beleggingsfonds van tak 23, de omzetting 
plaatsvindt tussen monetaire bedragen en eenheden van 
het beleggingsfonds.

8. Vervaldatum (bij een beleggingfonds van tak 23)
De datum aan de hand waarvan de valutadatum bij dat 
beleggingsfonds wordt vastgesteld.

9. Waardedatum
Bij een beleggingsvorm van tak 21 is dit de valutadatum, 
bij een beleggingsfonds van tak 23 de vervaldatum.

10. Spaarreserve
De waarde van Onyx Portfolio op een bepaald ogenblik, 
berekend volgens de toepasselijke beheerreglementen.

11. Kapitaal bij leven
De spaarreserve op de einddatum van het contract.

12. Kapitaal bij overlijden
De spaarreserve berekend op de datum van ontvangst 
door Nateus Life nv van een officieel uittreksel uit de 
overlijdensakte van de verzekerde. Indien werd gekozen 
voor een bijkomende optionele overlijdensdekking, wordt 
het kapitaal overlijden vastgesteld rekening houdend met 
de bepalingen van deze dekking.

13. Aanvullende verzekeringen
Verzekeringswaarborgen die in aanvulling van de hoofd-
waarborgen en de bijkomende optionele overlijdens-
waarborgen worden afgesloten.

Algemene Voorwaarden Onyx PortfolioI
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TITEL I - Opbouw van de spaarreserve 

artikel 1  Algemene bepalingen
Onyx Portfolio wordt door de verzekeringnemer bij  
Nateus Life nv afgesloten en wordt geregeld door 
deze Algemene Voorwaarden, de beheerreglementen 
van de gekozen beleggingsvormen en de Bijzondere 
Voorwaarden (met eventuele bijlagen en bijvoegsels) die 
samen één geheel vormen.
De bepalingen van de beheerreglementen kunnen -  
indien dit er ondubbelzinnig uit blijkt - afwijken van de 
Algemene Voorwaarden en hebben er in dat geval voor-
rang op. 
De bepalingen van de Bijzondere Voorwaarden kunnen 
- indien dit er ondubbelzinnig uit blijkt - afwijken van 
de Algemene Voorwaarden en de beheerreglementen 
hebben er in dat geval voorrang op. 
De Iaatst uitgegeven Bijzondere Voorwaarden vernietigen 
en vervangen telkens de voorgaande.
Onyx Portfolio is onderworpen aan de wettelijke en 
reglementaire bepalingen inzake levensverzekeringen in 
België.

De verzekeringnemer bepaalt voor iedere premie de 
verdeling ervan over de diverse beleggingsvormen, 
rekening houdend met de richtlijnen van Nateus Life nv 
daaromtrent. 

Wanneer meerdere beleggingsvormen aanwezig zijn en er 
een onttrekking, gedeeltelijke overdracht of gedeeltelijke 
opname gebeurt, worden deze bedragen, behoudens 
tegenstrijdige overeenkomst, over alle beleggingsvormen 
verdeeld volgens hun aandeel in de spaarreserve op het 
ogenblik van die verrichting.

artikel 2  Toepasselijkheid van de beheer-
reglementen 

De Algemene Voorwaarden worden aangevuld met de  
bepalingen van de beheerreglementen die verbonden zijn 
met de door verzekeringnemer gekozen beleggingsvor-
men.

artikel 3  Premiebetaling
De premiebetaling kan gebeuren onder de vorm van:
•	 een	of	meerdere	vrije	stortingen
•	 regelmatige	premiebetaling
De door de klant gekozen wijze van premiebetaling wordt  
in de laatste versie van de Bijzondere Voorwaarden  
omschreven. De Bijzondere Voorwaarden bepalen ook 
het minimumbedrag van elke premie zoals dat is vastge-
steld op de datum van uitgifte van deze Bijzondere Voor-
waarden. Maandelijkse premies moeten per doorlopende 
opdracht of domiciliëring gebeuren. 

De eerste storting wordt uitsluitend uitgevoerd op het  
rekeningnummer dat door Nateus Life nv op het voorstel 
wordt vermeld. Nateus Life nv kan elke andere beta-
lingswijze weigeren. Indien de eerste storting niet werd 
uitgevoerd op het voormelde rekeningnummer of indien  
de eerste storting verricht door de verzekeringnemer 
lager is dan het voormelde minimumbedrag, of indien 
Nateus Life nv geen volledig ingevuld en ondertekend 
voorstel ontving, kan Nateus Life nv Onyx Portfolio als 
onbe-staande beschouwen en zonder gevolg klasseren. 
In dat geval betaalt Nateus Life nv het gestorte bedrag 
terug aan de verzekeringnemer.

Een bijkomende vrije storting kan aanleiding geven tot 
wettelijke controles. Wanneer de verzekeringnemer zich 
niet aan deze controles onderwerpt of het resultaat er-
van daartoe aanleiding geeft, kan Nateus Life nv het  
gestorte bedrag aan de verzekeringnemer terugbetalen. 
Bijkomende vrije stortingen zijn ook mogelijk indien de 
klant gekozen heeft voor regelmatige premiebetaling.

De waardedatum van een storting is de datum van het 
afschrift van de bankrekening van Nateus Life nv waarop 
het bedrag van die storting gecrediteerd wordt. Indien 
door het ontbreken van de juiste referte bij een storting, 
deze niet kan worden gekoppeld aan de overeenkomstige 
polis, dan zal de waardedatum worden vastgesteld op de 
datum waarop de koppeling kan gebeuren.

Indien de verzekeringnemer gekozen heeft voor regel-
matige premiebetaling, dan worden de stortingen toe-
gewezen aan de oudste openstaande premie. Indien  
het contract voorziet in aanvullende verzekeringen, dan 
worden de premies steeds eerst toegewezen aan de 
hoofdwaarborg.

artikel 4  Ingangsdatum en einddatum
Indien bij aanvang voor een regelmatige premiebetaling 
wordt gekozen, gaat Onyx Portfolio  in op de aanvangs-
datum vermeld in de Bijzondere voorwaarden. Werd niet 
voor een regelmatige premiebetaling gekozen, dan is de 
aanvangsdatum van Onyx Portfolio de waardedatum van 
de eerste storting.

Een waarborg treedt in voege op de eventueel in  
Onyx Portfolio voorziene aanvangsdatum maar niet eer-
der dan op de waardedatum van de overeenkomstige 
eerste storting, voor zover het bedrag van deze storting 
minstens gelijk is aan het bedrag vermeld in de Bijzon-
dere Voorwaarden en Nateus Life nv op die datum een 
volledig ingevuld en ondertekend verzekeringsvoorstel 
heeft ontvangen. 
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TITEL II - Waarborgen van Onyx Portfolio

Is op deze dag geen volledig ingevuld en ondertekend 
voorstel toegekomen bij Nateus Life nv, dan zal de 
ingangsdatum van de waarborg worden vastgesteld op 
de datum van ontvangst van het volledig ingevulde en 
ondertekende voorstel. 
Indien door het ontbreken van de juiste referte bij de 
storting, deze niet kan worden gekoppeld aan het over-
eenkomstige voorstel, dan zal de ingangsdatum van de 
waarborg worden vastgesteld op de datum waarop de 
koppeling kan gebeuren.

Indien na verloop van 3 maanden, te rekenen vanaf  
het indienen van het voorstel of van het opmaken 
van Onyx Portfolio, geen storting werd verricht, zal  
Nateus Life nv Onyx Portfolio als onbestaande beschou-
wen en zonder gevolg klasseren.

De eventuele einddatum van Onyx Portfolio wordt be-
paald in de Bijzondere Voorwaarden. Indien geen eind-
datum werd bepaald, eindigt Onyx Portfolio bij het over-
lijden van de verzekerde zoals verder in deze Algemene 
Voorwaarden wordt omschreven. Tot uiterlijk 1 maand 
vóór het bereiken van de bedongen einddatum kan de 
verzekeringnemer deze laten verplaatsen naar een latere 
vaste datum of naar de overlijdensdatum van de verze-
kerde.

artikel 5  Opbouw van de spaarreserve
Na afhouding van de premies voor de eventuele 
aanvullende verzekeringen, worden de stortingen over 
de gekozen beleggingsvormen verdeeld volgens de  
keuze van de verzekeringnemer zoals vermeld in de 
Bijzondere Voorwaarden.

Het gedeelte van de stortingen dat aan een beleggings-
fonds van tak 23 moet worden toegewezen, wordt, na 
aftrek van taksen en instapkosten, omgezet in eenheden 

van dat beleggingsfonds. De precieze werkwijze van deze 
omzetting wordt omschreven in het beheerreglement van 
de beheerder van het betrokken beleggingsfonds.

Het gedeelte van de stortingen dat aan een beleggings-
vorm van tak 21 moet worden toegewezen, wordt, na af-
trek van taksen en instapkosten, gekapitaliseerd aan de 
gewaarborgde rentevoet. Hieraan kan, naargelang van het 
beheersysteem, een winstdeelname worden toegevoegd.
Om redenen van uniformiteit, beheert Nateus Life nv deze 
beleggingsvormen op een gelijkaardige manier als de 
beleggingsfondsen van tak 23. Het toegewezen deel van 
de stortingen wordt omgezet in eenheden van het fonds 
waaraan de beleggingsvorm is gekoppeld. De kapitalisatie 
gebeurt dan door de dagelijkse, met de gewaarborgde 
rentevoet overeenkomende, waardevermeerdering van 
de eenheid. Het toevoegen van een eventuele winstdeel-
name gebeurt door omzetting van het toegewezen 
bedrag in eenheden van het overeenkomstige fonds. De 
precieze werkwijze van de omzetting van (het deel van)  
de stortingen en de winstdeelname wordt omschreven in 
het beheerreglement van de betrokken beleggingsvorm. 
Voor zover de beleggingsvorm dit voorziet, kan het als 
winstdeelname toegewezen bedrag ook worden omgezet 
in eenheden van een ander (beleggings)fonds.

De spaarreserve van Onyx Portfolio op een gegeven 
ogenblik is gelijk aan de som van de eenheden van de 
diverse (beleggings)fondsen, vermenigvuldigd met hun 
respectievelijke eenheidswaarde op datzelfde ogenblik.

Ten minste eenmaal per jaar ontvangt de verzekering-
nemer een overzicht van de spaarreserve met vermelding 
van de uitgevoerde verrichtingen (stortingen, gedeelte-
lijke afkopen, wijzigingen van beheervorm, onttrokken 
risicopremies, enz.).

artikel 6  Hoofdwaarborgen
Onyx Portfolio waarborgt de betaling van de spaar-
reserve bij overlijden van de verzekerde.
Voor de datum waarop de berekening van de spaar- 
reserve plaatsvindt, wordt verwezen naar de beheer-
reglementen van de gekozen beleggingsvormen.
Indien 2 verzekerden werden aangeduid, zal de uitkering 
gebeuren bij het eerste of het tweede overlijden al naar-
gelang van de aanduiding in de Bijzondere Voorwaarden.

Door de uitkering bij overlijden wordt Onyx Portfolio 
beëindigd.
Indien in de Bijzondere Voorwaarden een einddatum  
voor Onyx Portfolio werd bepaald en het contract vóór 
die datum nog niet werd beëindigd, wordt de spaar- 
reserve aan de begunstigde bij leven uitgekeerd en wordt  
Onyx Portfolio beëindigd. Voor de datum waarop de  
berekening van de spaarreserve plaatsvindt, wordt ver-
wezen naar de beheerreglementen van de gekozen beleg- 
gingsvormen.
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artikel 7  Bijkomende optionele overlijdens-
dekkingen - Aanvullende verzekeringen

Afhankelijk van de gekozen beleggingsvormen en de 
acceptatiecriteria van Nateus Life nv, zijn de volgende 
optionele overlijdensdekkingen mogelijk:

 Overlijdensdekking van minimaal 130 %
Indien werd gekozen voor deze overlijdensdekking zal tot 
het einde van het 8ste kalenderjaar dat volgt op de datum 
van het in voege treden van het contract, het kapitaal 
overlijden minstens gelijk zijn aan 130 % van de eerste 
storting na aftrek van de premietaksen.
In geval van bijkomende vrije stortingen of verhoging 
van de regelmatige stortingen wordt hiermee voor de 
berekening van de optionele overlijdensdekking geen 
rekening gehouden. Op verzoek van de verzekeringnemer 
kan dat wel gebeuren mits een gunstige afloop van een 
nieuwe medische acceptatie.

 Overlijdensdekking met vooraf bepaald minimum-
kapitaal
Indien voor deze overlijdensdekking werd gekozen, wordt 
bij overlijden dit minimumkapitaal betaald. Wanneer 
echter de spaarreserve op het moment van overlijden 
hoger is dan het minimumkapitaal, wordt de spaarreserve 
uitbetaald.

 Keuze voor de bijkomende overlijdensdekkingen
De keuze voor een bijkomende overlijdenswaarborg en 
de naam van de verzekerde moeten uitdrukkelijk blijken 
uit de Bijzondere Voorwaarden.
De aanvangsdatum van de bijkomende overlijdens-
dekking wordt vermeld in de Bijzondere Voorwaarden 
maar kan niet vroeger vallen dan de aanvangsdatum van 
Onyx Portfolio.
De einddatum van de bijkomende waarborg wordt even-
eens vermeld in de Bijzondere Voorwaarden maar kan 
niet later vallen dan de einddatum van Onyx Portfolio.
De verlenging of verhoging van een optionele overlijdens-
dekking is afhankelijk van de gunstige afloop van een 
nieuwe medische acceptatie.
In geval van een gedeeltelijke afkoop wordt de optionele 
overlijdensdekking verminderd met het bedrag van 
de gedeeltelijke afkoopwaarde. Op verzoek van de 
verzekeringnemer en mits een gunstige afloop van 
een nieuwe medische acceptatie, kan de optionele 
overlijdensdekking integraal worden behouden.

 Premies voor de optionele overlijdensdekking
De risicopremies voor de optionele overlijdensdekking 
worden iedere maand aan de spaarreserve onttrokken. 
Wanneer de spaarreserve onvoldoende wordt om er 
de risicopremies aan te onttrekken, zal Nateus Life nv  
de verzekeringnemer hiervan in kennis stellen en 
wordt de optionele overlijdensdekking opgezegd per 

aangetekende brief. De opzeg heeft uitwerking 30 dagen 
na het verzenden van de aangetekende brief. 

 Onjuiste geboortedatum
Indien op het tijdstip van de betaling van de verze-
kerde uitkeringen vastgesteld wordt dat de opgegeven  
geboortedatum van de verzekerde onjuist is, kunnen de 
verzekerde uitkeringen worden aangepast op basis van 
de juiste geboortedatum op voorwaarde dat de verzeke-
ringnemer en de verzekerde te goeder trouw waren bij 
het mededelen van de onjuiste geboortedatum. Indien de 
geboortedatum van de verzekerde te kwader trouw on-
juist werd medegedeeld, wordt het kapitaal bij overlijden 
beperkt tot de spaarreserve vastgesteld overeenkomstig 
de toepasselijke beheerreglementen. 

 Aanvullende verzekeringen
Voor zover hiervan uitdrukkelijk melding wordt gemaakt 
in de Bijzondere Voorwaarden, kunnen aanvullende  
verzekeringen in Onyx Portfolio worden opgenomen. De 
aanvullende verzekeringen worden geregeld door hun 
respectievelijke Algemene Voorwaarden en de premies 
worden afgehouden van de stortingen van de verzeke-
ringnemer. De refertes van de Algemene Voorwaarden 
van de aanvullende verzekeringen, de waarborgduur en 
de periodiciteit en het bedrag van de premies worden 
vermeld in de Bijzondere Voorwaarden.
De waarborg van de aanvullende verzekeringen treedt in 
voege op de in de Bijzondere Voorwaarden aangeduide 
datum maar niet vroeger dan de datum van de volledige 
betaling van de eerste premie voor de aanvullende verze-
kering en voor zover de waarborg van het contract op dat 
moment in voege is.
De stopzetting van de premiebetaling voor de hoofd-
waarborgen, houdt automatisch de stopzetting van de 
premiebetaling voor de aanvullende verzekeringen in.
Behoudens afwijking in de Bijzondere Voorwaarden,  
worden bij vermindering van de premies voor de hoofd-
waarborgen, de premies en de waarborgen van de aan-
vullende verzekering in een zelfde verhouding vermin-
derd.
Bij definitieve beëindiging van de hoofdwaarborgen,  
worden ook de aanvullende verzekeringen beëindigd.

artikel 8  Beperking van de waarborg Overlijden
Zelfs indien een bijkomende overlijdensdekking werd  
onderschreven, zal het kapitaal bij overlijden echter be-
perkt blijven tot de spaarreserve vastgesteld overeen-
komstig de toepasselijke beheerreglementen, als het 
overlijden het rechtstreekse of onrechtstreekse gevolg 
is van:
• zelfmoord tijdens het eerste jaar na het begin van de 

dekkingsperiode of na de wederinwerkingstelling van 
de dekking

 Dezelfde termijn van 1 jaar geldt bij om het even 
 welke verhoging van het nominaal verzekerde bedrag 
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TITEL III - Rechten van de verzekeringnemer 

van de dekking, met betrekking tot die verhoging en te 
rekenen vanaf de inwerkingtreding ervan. 

• de tenuitvoerlegging van een rechterlijke veroordeling 
tot de doodstraf

• een opzettelijk door de verzekerde als dader of 
mededader gepleegd(e) tweegevecht, misdaad of 
wanbedrijf

• een opzettelijke daad gepleegd door de verzeke-
ringnemer of door de begunstigde of op hun aanstoken 
Een begunstigde wiens opzettelijke daad het over-
lijden (mede) heeft veroorzaakt, is bovendien van 
iedere vergoeding uitgesloten.

• oproer en enige collectieve gewelddaad met politieke, 
ideologische of maatschappelijke inslag, al dan niet 
gepaard gaande met opstand tegen de overheid, tenzij 
de begunstigde(n) bewijst (bewijzen) dat de verzekerde 
hetzij er op geen enkele manier actief aan deelnam, 
hetzij zich in een staat van wettige zelfverdediging 
bevond, hetzij slechts tussenbeide kwam als lid van 
de macht die door de overheid werd ingezet voor het 
handhaven van de orde.

Behoudens andersluidende overeenkomst in de Bijzon- 
dere Voorwaarden wordt het kapitaal bij overlijden  
eveneens beperkt tot de spaarreserve wanneer het over-
lijden het rechtstreekse of onrechtstreekse gevolg is 
van:
• oorlog of enig gelijkaardig feit en burgeroorlog
 Indien het overlijden van de verzekerde zich voor-

doet in een vreemd land waar vijandelijkheden aan 
de gang zijn, wordt een onderscheid gemaakt tussen  
2 gevallen:

- Indien het conflict uitbreekt tijdens het verblijf van  
de verzekerde, is er dekking voor zover de verzeker-
de niet op actieve wijze aan de vijandelijkheden 
deelneemt.

- Indien de verzekerde zich naar een land begeeft 
waar een gewapend conflict aan de gang is, kan 
er slechts dekking verleend worden mits het aan 
het vertrek naar dit land voorafgaande, schriftelijke 
akkoord van de verzekeraar, de betaling van een 
premietoeslag en voor zover de verzekerde niet op 
actieve wijze aan de vijandelijkheden deelneemt.

• een ongeval met een luchtvaartuig waarop de verze-
kerde inscheepte als passagier of als bemanningslid, 
tenzij het een reguliere lijn- of chartervlucht betreft 
met een niet-militair karakter

• valschermspringen (behalve in geval van overmacht), 
deltavliegen, elastiekspringen of parapente

Inzake terrorisme is er enkel dekking voor een kapitaal 
bij overlijden hoger dan de spaarreserve, binnen de 
grenzen van de waarborgen en voor zover deze effectief 
zijn onderschreven, voor het overlijden veroorzaakt  
door een daad van terrorisme, zoals gedefinieerd en ge-
regeld door de wet van 1 april 2007 (BS 15 mei 2007).  
In dit kader is Nateus Life nv toegetreden tot de  
vzw TRIP (Terrorism Reinsurance and Insurance Pool).  
Zowel het principe als de modaliteiten m.b.t. de 
vergoeding van een schadegeval voortvloeiend uit een 
daad van terrorisme worden voortaan bepaald door een 
comité dat losstaat van de verzekeringsondernemingen 
en dat is opgericht overeenkomstig artikel 5 van de wet 
van 1 april 2007. In het kader van de waarborg Terrorisme 
is echter het overlijden uitgesloten veroorzaakt door 
wapens of tuigen die bestemd zijn om te ontploffen door 
de structuurwijziging van een atoomkern.

artikel 9  Inhoud van deze titel
Hieronder worden de belangrijkste rechten beschreven 
die toekomen aan de verzekeringnemer tijdens de loop-
tijd van Onyx Portfolio, alsook hun wijze van uitoefening. 
De toepassing van sommige wettelijke of conventionele 
bepalingen kan evenwel tot gevolg hebben dat de uit-
oefening van bepaalde rechten verboden is, geschorst 
wordt of de toestemming vergt van een of meerdere 
derden (zoals bij inpandgeving, aanvaarding van be-
gunstiging, enz.). In voorkomend geval moet een vraag 
tot uitoefening of een opdracht tot uitvoering van een 
recht mede ondertekend zijn door de derde(n) die zijn 
(hun) toestemming moet(en) geven opdat de vraag of de  
opdracht als geldig zou worden beschouwd. Indien dit 
niet het geval is of, meer in het algemeen, in alle geval-
len waar Nateus Life nv om enige reden geen onmiddel-
lijk gevolg kan geven aan een vraag tot uitoefening of een  

opdracht tot uitvoering van een recht, Iicht zij de verzeke-
ringnemer hierover zo snel mogelijk in en deelt zij hem 
de reden hiervan mee.

artikel 10  Rechten van de verzekeringnemer
Voor zover zijn rechten niet zijn beperkt zoals aangeduid 
in vorig artikel, oefent de verzekeringnemer die alleen 
optreedt, deze rechten uit.
Indien Onyx Portfolio door 2 verzekeringnemers is 
onderschreven, oefenen beiden samen deze rechten uit,  
tenzij anders is aangeduid in de Bijzondere Voorwaar-
den.
Indien Onyx Portfolio wordt onderschreven door een ven- 
nootschap (voor zover de productkenmerken dit toe-
laten), oefenen de wettelijke vertegenwoordigers van 
de vennootschap in deze hoedanigheid de rechten van 
verzekeringnemer uit.
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artikel 11  Overdracht van de rechten 
De verzekeringnemer kan de rechten voortvloeiend uit 
Onyx Portfolio geheel of gedeeltelijk overdragen. Deze 
overdracht is onderworpen aan de wettelijke bepalingen 
ter zake en aan de vormvoorschriften gesteld in de wet 
van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst.
In volgende gevallen zal er een automatische overdracht 
van rechten gebeuren behoudens tegenstrijdige bepaling 
in de Bijzondere Voorwaarden:
• Indien Onyx Portfolio door 2 verzekeringnemers is 

onderschreven en het overlijden van een van de ver-
zekeringnemers geen aanleiding geeft tot de opeis-
baarheid van de verzekeringsprestatie in hoofde van 
de begunstigde, worden alle rechten van de overleden 
verzekeringnemer volledig overgedragen aan de over-
levende verzekeringnemer.

• Indien het overlijden van de verzekeringnemer niet 
de uitkering van Onyx Portfolio tot gevolg heeft en er 
geen overdracht gebeurt in het kader van het vorige 
streepje, worden al zijn rechten overgedragen naar de 
verzekerde(n).

artikel 12  Opzegging van Onyx Portfolio 
De verzekeringnemer kan door middel van een aan 
Nateus Life nv geadresseerde geldige aangetekende 
brief, vergezeld van een kopie van zijn identiteitskaart, 
Onyx Portfolio opzeggen:
• hetzij binnen 30 dagen te rekenen vanaf de ingangs-

datum van Onyx Portfolio
• hetzij, indien op het verzekeringsvoorstel vermeld 

wordt dat Onyx Portfolio onderschreven werd ter dek-
king of wedersamenstelling van een door de verze-
keringnemer aangevraagd krediet, binnen 30 dagen 
te rekenen vanaf de dag waarop hij verneemt dat het 
aangevraagde krediet niet wordt toegekend

De opzegging gaat in op de datum waarop Nateus Life nv 
de voormelde aangetekende brief ontvangt. 
Voor de beleggingsvormen van tak 21 stort Nateus Life nv  
de betaalde premie terug, eventueel verminderd met 
de risicopremies voor een bijkomende optionele over- 
lijdensdekking en voor de aanvullende verzekeringen.
Voor het gedeelte dat werd aangewend voor beleggings-
fondsen van tak 23 wordt het terug te betalen bedrag 
bepaald op de waarde van de toegekende eenheden  
verhoogd met de instapkosten en verminderd met de  
risicopremie voor een eventuele bijkomende optionele 
overlijdensdekking en voor de aanvullende verzekerin-
gen. De eenheidswaarde wordt bepaald overeenkomstig 
de bepalingen van het desbetreffende beheerreglement 
inzake de werkingsregels bij opvragingen. 

In geval van opzegging wordt Onyx Portfolio beëindigd.

artikel 13  Aanduiding, herroeping en wijziging van 
de begunstigden

De verzekeringnemer duidt de begunstigde(n) aan en kan 
de oorspronkelijk aangeduide begunstigde(n) herroepen 
en/of de (voorrangsorde van de) begunstigden wijzigen 
tenzij de begunstiging werd aanvaard.
De herroeping en/of wijziging van de (voorrangsorde van 
de) begunstigden moet vervat zijn in een geldig geschrift, 
naar behoren gedateerd en ondertekend door de verze-
keringnemer.
Om tegenstelbaar te zijn aan Nateus Life nv, moet dit 
geschrift haar worden overgemaakt vóór de dag van het 
feit dat aanleiding geeft tot de uitkering.

artikel 14  Afkoop van het contract
De verzekeringnemer kan aan Nateus Life nv vragen over 
te gaan tot een gedeeltelijke of volledige afkoop van de 
spaarreserve. Voor de datum waarop de spaarreserve  
wordt berekend, wordt verwezen naar de beheer- 
reglementen van de diverse beleggingsvormen.

 Gedeeltelijke afkoop
Een gedeeltelijke afkoop wordt uitgevoerd door de terug- 
betaling van een gedeelte van de spaarreserve van  
Onyx Portfolio. Een gedeeltelijke afkoop wordt slechts 
aanvaard en doorgevoerd indien het bedrag van de afkoop  
en het bedrag van de overblijvende spaarreserve na  
afkoop ten minste gelijk zijn aan de bedragen vermeld 
in de Bijzondere Voorwaarden. Is dat niet het geval dan 
kan de maatschappij de opdracht tot gedeeltelijke afkoop 
weigeren.

Indien een opdracht tot gedeeltelijke afkoop gegeven 
wordt voor een bedrag gelijk aan of hoger dan de spaar-
reserve, wordt deze opdracht beschouwd als een opdracht 
tot volledige afkoop en wordt Onyx Portfolio beëindigd.

 Volledige afkoop
De volledige afkoop wordt uitgevoerd door de terugbeta-
ling van de volledige spaarreserve van Onyx Portfolio.
In geval van volledige afkoop wordt Onyx Portfolio beëin-
digd. Het contract kan evenwel opnieuw in voege gesteld 
worden door de verzekeringnemer mits terugstorting 
van het hem overgemaakte bedrag binnen 3 maanden 
volgend op de volledige afkoop. 
Het nominale bedrag van deze terugstorting wordt over 
de beleggingsvormen die bestonden vóór de afkoop,  
verdeeld volgens hun aandeel in de totale spaarreserve. 
De waardedatum voor de terugstorting is de datum van 
het afschrift van de bankrekening van Nateus Life nv 
waarop het bedrag van de terugstorting werd gecredi-
teerd.
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TITEL IV - Rechten van de begunstigde

Indien een bijkomende optionele overlijdensdekking 
werd onderschreven, is het opnieuw in voege stellen van 
deze dekking afhankelijk van de gunstige afloop van een 
nieuwe medische acceptatie.

 Kosten bij afkoop
In geval van gedeeltelijke of volledige afkoop, kunnen 
er kosten van toepassing zijn. Deze zijn aangeduid in de  
Bijzondere Voorwaarden.
Voor sommige beleggingsvormen kan ook een finan- 
ciële vergoeding worden gevraagd. Deze vergoeding wordt  
beschreven in het beleggingsreglement van die beleg-
gingsvormen.

artikel 15  Wijziging van de beleggingsvorm  binnen 
Onyx Portfolio

Tijdens de looptijd van Onyx Portfolio kan de verzekering-
nemer steeds zijn beleggingsstrategie wijzigen door,  
op eenvoudig verzoek, over te schakelen naar een of 
meer beschikbare beleggingsvormen Onyx Porfolio van 
zijn keuze. 

Dergelijke overschakeling gebeurt naar een of meer  
beleggingsvormen verschillend van de oorspronkelijke.

De door deze optie geaffecteerde spaarreserve wordt 
vanaf het moment van de overschakeling beheerd vol-
gens de modaliteiten van het beheersysteem van de  
gekozen beleggingsvorm(en), met dien verstande dat aan 
deze overschakeling bepaalde kosten en/of een finan-
ciële vergoeding kunnen verbonden zijn voor zover deze 
in de betrokken beheerreglementen en/of de Bijzondere 
Voorwaarden zijn voorzien.

artikel 16  Voorschot
Het is niet mogelijk voorschotten op te nemen op de 
spaarreserve van Onyx Portfolio.

artikel 17  Inpandgeving van de rechten 
De verzekeringnemer kan de rechten voortvloeiend uit 
Onyx Portfolio in pand geven. Voor de inpandgeving is een 
door de verzekeringnemer, de pandhoudende schuld-
eiser en Nateus Life nv ondertekend bijvoegsel bij de  
Bijzondere Voorwaarden nodig.

TITEL V - Uitkering van kapitalen en afkoopwaarden

artikel 18  Recht op het kapitaal
Indien de begunstiging niet herroepen is op de datum van 
het feit dat aanleiding geeft tot de uitkering en er geen 
wettelijke of contractuele afwijking is voorzien, heeft de 
in de Bijzondere Voorwaarden aangeduide begunstigde al 
naargelang van het geval, recht op het kapitaal bij leven 
of het kapitaal bij overlijden. De modaliteiten van uit-
betaling worden verder in deze Algemene Voorwaarden 
beschreven. 

artikel 19  Aanvaarding van de begunstiging
Elke begunstigde kan de begunstiging van Onyx Portfolio 
aanvaarden. Zolang de verzekeringnemer in leven is,  
is voor de aanvaarding een door de aanvaardende 
begunstigde, de verzekeringnemer en Nateus Life nv 
ondertekend bijvoegsel bij de Bijzondere Voorwaarden 
nodig. 
De aanvaarding van de begunstiging heeft onder meer tot 
gevolg, tenzij in de gevallen waar de wet de herroeping  
toestaat, dat de rechten van latere herroeping van de 
aanvaardende begunstigde, van gehele of gedeeltelijke 
afkoop en van inpandgeving of overdracht van de rechten 
na de aanvaarding niet kunnen uitgeoefend worden door 
de verzekeringnemer zonder de schriftelijke toestem-
ming van de aanvaardende begunstigde.

artikel 20  Uitkering bij overlijden van de verzekerde
Indien de verzekerde overlijdt vóór de einddatum van het 
contract, wordt het kapitaal overlijden uitgekeerd aan 
de begunstigde(n) bij overlijden, met uitsluiting evenwel 
van diegene wiens opzettelijke daad of aanstoken het 
overlijden van de verzekerde zou hebben veroorzaakt.
Indien 2 verzekerden werden aangeduid, zal de uitkering 
gebeuren bij het eerste of het tweede overlijden al naar-
gelang van de aanduiding in de Bijzondere Voorwaarden.

Het overlijden moet zo spoedig mogelijk worden gemeld 
aan Nateus Life nv en volgende documenten moeten 
worden overgemaakt:

• de laatst uitgegeven Bijzondere Voorwaarden  
Onyx Portfolio van de verzekeringnemer

• een uittreksel uit de overlijdensakte van de verzekerde 
met vermelding van geboortedatum en geslacht

• een medisch attest met vermelding van de overlijdens-
oorzaak

• indien 2 verzekerden werden aangeduid, bovendien:
- een attest van in leven zijn van de andere verzeker-

de indien de uitkering gebeurt bij het eerste over-
lijden

- een uittreksel uit de overlijdensakte van de andere 
verzekerde indien de uitkering gebeurt bij het 
tweede overlijden
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Nateus Life nv kan de voorlegging eisen van elk ander 
document dat zij nuttig acht, zoals een akte van bekend-
heid die toelaat om de rechten van de begunstigden te 
bepalen, indien zij niet met naam werden aangeduid.

De uitkering van het kapitaal overlijden maakt een einde 
aan het contract.

artikel 21  Uitkering op de einddatum
Indien in de Bijzondere Voorwaarden een einddatum voor 
Onyx Portfolio werd bepaald en Onyx Portfolio vóór die 
datum nog niet werd beëindigd, zal het kapitaal leven 
uitgekeerd worden aan de begunstigde(n) bij leven na 
voorlegging van de volgende documenten:
• de laatst uitgegeven Bijzondere Voorwaarden  

Onyx Portfolio van de verzekeringnemer
• een attest van in leven zijn van de verzekerde(n) met 

vermelding van geboortedatum en geslacht
Nateus Life nv kan de voorlegging eisen van elk ander 
document dat zij nuttig acht, zoals een officieel document 
dat toelaat om de rechten van de begunstigden te bepalen, 
indien zij niet met naam werden aangeduid.

De uitkering van het kapitaal leven maakt een einde aan 
het contract.

artikel 22  Afkoop van het contract
Een opdracht tot (gedeeltelijke of volledige) afkoop wordt 
uitsluitend ingediend via het naar behoren ingevuld ge-
dateerd en ondertekend formulier dat Nateus Life nv 
hiertoe ter beschikking stelt van de verzekeringnemer. 
Dit formulier moet vergezeld zijn van een kopie van  
de identiteitskaart van de verzekeringnemer. Een (ge-
deeltelijke of volledige) afkoop wordt uitgevoerd door  
Nateus Life nv en gaat in op de datum van ontvangst 
van de geldige opdracht tot (gedeeltelijke of volledige)  
afkoop tenzij de verzekeringnemer in deze opdracht uit-
drukkelijk heeft aangeduid dat de afkoop op een latere 
datum moet gebeuren. 

Alvorens over te gaan tot de uitkering van het bedrag van 
de (gedeeltelijke of volledige) afkoop, kan Nateus Life nv  
de voorlegging eisen van elk document dat zij nodig 
acht, zoals een officieel document dat aantoont dat de 
verzekeringnemer en de verzekerde in leven zijn en, bij 
de volledige afkoop, de inlevering van de laatst uitgegeven 
Bijzondere Voorwaarden.

artikel 23  Betalingen verricht door Nateus Life nv
Nateus Life nv overhandigt aan elke begunstigde een 
regelingsdocument. Hij (zij) stuurt (sturen) hiervan een 
naar behoren ingevuld en ondertekend dubbel terug aan 
Nateus Life nv samen met een kopie (recto verso) van zijn 
(hun) identiteitskaart of elk ander identificatiedocument 
dat gevraagd kan worden door Nateus Life nv.
Indien er meerdere begunstigden zijn, kan Nateus Life nv 
evenwel eisen dat zij één enkele persoon van voldoende 
volmachten zouden voorzien om de uitkering gezamenlijk 
in hun naam te mogen ontvangen.

Zodra zij in het bezit is van alle documenten die vereist 
zijn voor de uitkering, regelt Nateus Life nv de uitkering. 
Een eventuele vertraging in de betaling door het feit dat 
deze niet tijdig gevraagd werd, de vereffeningskwijting 
niet ondertekend of teruggestuurd werd of, meer in het 
algemeen, als gevolg van een omstandigheid onafhanke-
lijk van de wil van Nateus Life nv, geeft geen aanleiding 
tot enige interestvergoeding.
In voorkomend geval houdt Nateus Life nv op de uitkering 
elk bedrag in dat haar in het kader van Onyx Portfolio 
(nog) verschuldigd zou zijn.

Nateus Life nv is van iedere verbintenis bevrijd door de 
uitkering die zij te goeder trouw aan de begunstigde(n) 
heeft gedaan voordat zij enig geldig geschrift heeft 
ontvangen met wijziging van de begunstigde(n). 

TITEL VI - Diverse bepalingen

artikel 24  Data
Onder datum moet worden verstaan de opgegeven datum 
om 00h00. 

Gaat het om een aanvangsdatum, zowel van het contract 
als van een gedeelte van de waarborgen, dan telt die dag 
volledig mee.

Gaat het om een einddatum, zowel van het contract als 
van een gedeelte van de waarborgen, dan telt die dag niet 
mee. 

artikel 25  Kosten
Er kunnen dossierkosten, instapkosten (zowel voor de 
eerste als voor bijkomende stortingen), kosten bij wijzi-
ging van de beleggingsvorm of afkoopkosten (zowel voor 
de volledige als een gedeeltelijke afkoop) aangerekend 
worden.
Indien dit het geval is, zullen deze kosten vermeld worden 
in de Bijzondere Voorwaarden, in de beheerreglementen 
of in de artikels van deze Algemene Voorwaarden die er 
betrekking op hebben.
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Hiernaast rekent Nateus Life nv beheerkosten aan. 
Voor verdere toelichting betreffende de beheerkosten van 
Onyx Portfolio wordt verwezen naar de bepalingen van 
het beheerreglement van de gekozen beleggingsvormen.

Bijzondere uitgaven die veroorzaakt worden door de 
verzekeringnemer, de verzekerde of de begunstigde(n) en 
die buiten het normale beheer van Onyx Portfolio vallen, 
kunnen ook door Nateus Life nv worden aangerekend, 
doch enkel nadat zij de betrokkene(n) hiervan op de 
hoogte heeft gesteld.
Nateus Life nv behoudt zich het recht voor om voor de 
toekomst en in het kader van een algemene herziening, 
de structuur en de bedragen van de kosten te wijzigen. 

artikel 26  Fiscale lasten 
Alle heffingen zoals belastingen, bijdragen enzovoort,  
die ten laste van het contract vallen of later zouden  
kunnen vallen, zijn voor rekening van de verzekering-
nemer, of in voorkomend geval voor rekening van 
de begunstigde. De verzekeringnemer kan zich tot  
Nateus Life nv richten voor alle inlichtingen betreffende 
het fiscale regime van het contract.

De premies van dit contract kunnen fiscaal niet in 
mindering worden gebracht.

Dit contract maakt het voorwerp uit van een verze-
keringstaks op de gestorte premies.

Overeenkomstig het Wetboek voor Inkomstenbelastin-
gen 1992 en zijn uitvoeringsbesluiten, kan een roerende  
voorheffing verschuldigd zijn op de einddatum van  
Onyx Portfolio, bij (gedeeltelijke) afkoop, bij wijziging  
van de beleggingsvorm binnen Onyx Portfolio, of bij  
overdracht naar een ander contract van Nateus Life nv of 
naar een contract van een andere verzekeraar. 
Voor de precieze modaliteiten wordt verwezen naar de 
laatste versie van de fiscale fiche Onyx Portfolio.

Bij overlijden van de verzekerde worden de door de 
begunstigde(n) ontvangen bedragen aangegeven door 
Nateus Life nv aan de Administratie van de BTW,  
Registratie en Domeinen met het oog op de eventuele 
heffing van successierechten. Indien bij overlijden van 
de verzekeringnemer zijn rechten overgedragen worden 
aan een overnemer, wordt de afkoopwaarde aangegeven. 
Voor wat betreft de successierechten zijn de Belgische 
wettelijke en reglementaire bepalingen van toepassing. 

Bovenvermelde informatie wordt verstrekt ten strikt 
informatieve titel, onder voorbehoud van eventuele  
wijzigingen in de fiscale regelgeving. Het Belgische  
belastingregime is slechts van toepassing op Belgische 
belastingplichtigen.

artikel 27  Briefwisseling en bewijs 
Tenzij de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of 
dwingende wettelijke bepalingen er anders over zouden 
beschikken, kan elke kennisgeving tussen de partijen 
gebeuren per eenvoudige brief. De verzending van een 
aangetekende brief wordt bewezen door het ontvangst-
bewijs van de post.
Elke briefwisseling tussen partijen geschiedt geldig aan 
hun Iaatst schriftelijk onderling meegedeelde adres. 
Indien de verzekeringnemer zijn verblijfplaats in het 
buitenland vestigt, moet hij bovendien een in België 
wonende vertegenwoordiger aanduiden aan wie zo nodig 
elke kennisgeving betreffende Onyx Portfolio geldig 
geadresseerd kan worden.
Het bestaan en de inhoud van enig document of enige 
briefwisseling worden bewezen door de voorlegging van 
het origineel of, bij gebrek hiervan, door de kopie ervan 
die zich in de dossiers van Nateus Life nv bevindt.

Indien er 2 verzekeringnemers zijn, moeten zij een ge-
zamenlijk correspondentieadres kiezen. Bij gebrek  
hieraan, geldt het adres van de eerste verzekeringnemer 
als correspondentieadres en, na zijn overlijden, dat van 
de tweede verzekeringnemer.

artikel 28  Klachten en rechtsmacht 
Het contract wordt geregeld door de Algemene en de 
Bijzondere Voorwaarden van de verzekering, alsook door 
de Belgische wettelijke en reglementaire bepalingen, 
waaronder in het bijzonder de wet van 25 juni 1992 op 
de landverzekeringsovereenkomst en het Koninklijk 
Besluit van 14 november 2003 betreffende de levens- 
verzekeringsactiviteit.
De verzekeringsmakelaar kan de verzekeringnemer 
inlichten over het contract en de prestaties die eruit voort-
vloeien. Hij zal de verzekeringnemer bij de uitvoering van 
het contract terzijde staan.

Daarnaast kunnen de verzekeringnemer of de verzekerde 
steeds contact opnemen met:
Ombudsman Nateus Life nv
Frankrijklei 79 – 2000 Antwerpen
Tel. 03 247 36 37 – Fax 03 247 35 90 
e-mail: ombudsman@nateus.be

Elke klacht met betrekking tot het verzekeringscontract 
kan gericht worden aan:
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 de 
mogelijkheid voor de verzekeringnemer een gerechtelijke 
procedure aan te spannen. 
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Bij betwisting wordt het geschil beslecht door de 
Belgische rechtbanken.

artikel 29  Bescherming van de persoonlijke levens-
sfeer

Nateus Life nv verwerkt de door verzekeringnemer en 
verzekerde meegedeelde persoonsgegevens overeen-
komstig de bepalingen van de wet van 8 december 1992 
tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten  
opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en 
haar uitvoeringsbesluiten. 
De verantwoordelijke voor de verwerking van de 
persoonsgegevens is Nateus Life nv, Frankrijklei 79 in 
2000 Antwerpen.

Nateus Life nv verwerkt die persoonsgegevens voor 
volgende doeleinden: 
•	 het	 aanbieden	 van	 een	 volledige	 dienstverlening	 in	

verzekeringen, dit is de evaluatie en aanvaarding van het 
risico, het afsluiten van de verzekeringsovereenkomst, 
het beheer en de verdere opvolging ervan, het beheer 
en afhandelen van schadegevallen en het opmaken 
van statistieken

•	 naar	 aanleiding	 van	 controlewerkzaamheden,	 met	
name bij onderzoek en opsporing van frauduleuze 
praktijken en onregelmatigheden

•	 voor	zover	de	betrokkene	zich	hiertegen	niet	uitdruk-
kelijk heeft verzet, voor marketingdoeleinden

De persoonsgegevens kunnen tevens voor deze doel-
einden worden meegedeeld aan derden met wie  
Nateus Life nv contractueel of via haar aandeelhouders-
structuur verbonden is en waarvan op verzoek een lijst 
kan worden bekomen. Deze personen zijn contractueel 
onderworpen aan een speciale geheimhoudingsplicht.

Nateus Life nv heeft het recht de persoonsgegevens 
die relevant zijn voor de beoordeling van de risico’s en 
het beheer van de contracten en schadegevallen, mee 
te delen aan Datassur ESV, de Meeûsplantsoen 29 in  
1000 Brussel. 
De verzekerde geeft uitdrukkelijk de toestemming aan 
Nateus Life nv om voor dezelfde doeleinden, persoons-
gegevens in verband met zijn gezondheid te verwerken. 
Hij gaat er eveneens mee akkoord de persoonsgegevens 
in verband met zijn gezondheid te laten behandelen, bui-
ten de verantwoordelijkheid van een professionele ge-
zondheidsberoepsbeoefenaar, door personen die deze 
gegevens nodig hebben in de functie die ze uitoefenen. 
Deze personen zijn onderworpen aan een speciale ver-
trouwelijkheidsverplichting. 

De verzekerde geeft uitdrukkelijk de toestemming aan 
zijn behandelende artsen en aan alle andere personen 
die door Nateus Life nv ondervraagd worden, om alle 

inlichtingen in verband met zijn gezondheidstoestand,  
nodig voor het afsluiten, het beheer of de uitvoering van 
zijn verzekeringscontract, met inbegrip van een verkla-
ring over zijn doodsoorzaak, te verstrekken aan de advi-
serende geneesheer van Nateus Life nv.

De verzekeringnemer en de verzekerde hebben steeds 
het recht tot inzage en tot verbetering van hun persoons-
gegevens. Hiertoe richten zij een gedateerd en onder-
tekend verzoek, samen met een kopie van hun identi-
teitskaart, aan de verantwoordelijke voor de verwerking 
(Nateus Life nv, Datassur ESV,…).   

Voor bijkomende inlichtingen kan men zich wenden tot 
de Commissie voor de bescherming van de levenssfeer, 
Hoogstraat 139 in 1000 Brussel (tel. 02 213 85 40 -  
fax 02 213 85 65 - commission@privacycommission.be).

artikel 30  Sociale clausule
Dit artikel is van toepassing tenzij in de Bijzondere Voor-
waarden uitdrukkelijk ervan wordt afgeweken.
De uitstapkosten worden, in de mate dat dit fiscaal  
mogelijk is en de begunstigde zich daartegen niet verzet, 
bij gehele of gedeeltelijke afkoop niet toegepast in geval 
van overlijden, volledige en bestendige invaliditeit of ern-
stige ziekte van de verzekeringnemer, zijn echtgenoot of 
wettelijk samenwonende partner, of van hun kinderen 
die door hen of door een van hen worden onderhouden 
voor zover aan onderstaande toepassingsvoorwaarden is 
voldaan:
 Bij overlijden
De uitstapkosten worden niet toegepast wanneer er 
binnen 6 maanden na het overlijden tot de gehele of 
gedeeltelijk afkoop wordt overgaan, op eenvoudige
voorlegging van het bewijs van overlijden.

 Bij volledige en bestendige invaliditeit
De uitstapkosten worden niet toegepast wanneer de 
blijvende fysiologische invaliditeitsgraad gelijk of hoger 
is dan 67 %. De invaliditeitsgraad wordt bepaald aan de 
hand van de Officiële Belgische Schaal tot bepaling van 
de invaliditeitsgraden (OBSI) en wordt gestaafd door een 
attest, hetzij van de behandelende geneesheer, hetzij van 
de raadsgeneesheer van de mutualiteit of van een over-
heidsinstelling die overgaat tot uitbetaling van een ver-
vangingsinkomen.

 Bij ernstige ziekte
Worden als ernstige ziekten beschouwd: kanker, leuke-
mie, ziekte van Parkinson, ziekte van Hodgkin, ziekte 
van Pompe, ziekte van Crohn, ziekte van Alzheimer, aids,  
diabetes, tuberculose, multiple sclerose, amyotrofische 
laterale sclerose, cerebrospinale meningitis, polio- 
myelitis, progressieve spierdystrofie, encephalitis, teta-
nus, virale hepatitis, malaria, vlektyfus, tyfus, paratyfus, 
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difterie, cholera, miltvuur, mucovisidose, nierziekten die 
aanleiding geven tot dialyse.

De uitstapkosten worden niet toegepast indien voor-
noemde ziekten aanleiding geven tot een volledige tijde-
lijke werkonbekwaamheid gedurende ten minste 1 jaar 
en/of een blijvende werkonbekwaamheid van ten minste 
25 %. Het bewijs van de ziekte en de werkonbekwaam-
heid wordt geleverd door een medisch attest van de  
behandelende geneesheer. 

Verwerving vastgoed
De forfaitaire uitstapkosten zijn niet verschuldigd indien 
de afkoop gebeurt in het kader van de aankoop of bouw 
van de eerste woning van de verzekeringnemer met  
een maximum dat overeenkomt met de aankoopprijs, 
de registratierechten en de notariskosten vermeld in de 
aankoopakte, of met de prijs van de nieuwbouw.

In alle gevallen zal de vrijstelling van uitstapkosten enkel 
worden toegestaan indien het feit dat aanleiding geeft tot 
de toepassing van deze clausule, zich heeft voorgedaan 
na de ingangsdatum van het contract.


