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ProFolio - Voorstelformulier
VERZEKERINGSVOORSTEL

Voorstelformulier Nr:  .....................................................................................................

 Bemiddelaar:  .......................................................................................................................   Bemiddelaar Nr:  .........................................................................

1. ALGEMENE GEGEVENS

  Verzekeringnemer: Verzekeringnemer 1

Titel Naam

Voornaam Burgerlijke staat

Nationaliteit Beroep

Nummer identiteitskaart Plaats/land van uitgifte
US Green card:

Ja Nee

Geboortedatum Geboorteplaats

Straat Nr

Postnummer Woonplaats

Land

Telefoon - privé Telefoon - werk

E-mail

  Verzekerde:  Verzekerde 1
(indien verschillend van Verzekeringsnemer 1)

Titel Naam

Voornaam Burgerlijke staat

Nationaliteit Beroep

Nummer identiteitskaart Plaats/land van uitgifte
US Green card:

Ja Nee

Geboortedatum Geboorteplaats

Straat Nr

Postnummer Woonplaats

Land

Telefoon - privé Telefoon - werk

E-mail

Verzekeringnemer 2

Titel Naam

Voornaam Burgerlijke staat

Nationaliteit Beroep

Nummer identiteitskaart Plaats/land van uitgifte
US Green card:

Ja Nee

Geboortedatum Geboorteplaats

Straat Nr

Postnummer Woonplaats

Land

Telefoon - privé Telefoon - werk

E-mail

 Verzekerde 2
(indien verschillend van Verzekeringsnemer 2)

Titel Naam

Voornaam Burgerlijke staat

Nationaliteit Beroep

Nummer identiteitskaart Plaats/land van uitgifte
US Green card:

Ja Nee

Geboortedatum Geboorteplaats

Straat Nr

Postnummer Woonplaats

Land

Telefoon - privé Telefoon - werk

E-mail
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ProFolio - Voorstelformulier
VERZEKERINGSVOORSTEL

Voorstelformulier Nr:  .....................................................................................................

2. BEGUNSTIGDEN

Begunstigde op einddatum

De verzekeringnemer(s) De verzekerde Andere:

Naam Voornaam Geboortedatum Nationaliteit Toegekend aandeel

Begunstigde bij overlijden*

De Verzekeringnemer(s) De nalatenschap De langstlevende verzekerde De echtgeno(o)t(e), bij ontstentenis de kinderen 
Andere:

Naam Voornaam Geboortedatum Nationaliteit Toegekend aandeel

*   Indien niets werd opgegeven, is de begunstigde de verzekeringnemer of zijn nalatenschap.

3. LOOPTIJD – PREMIE – DEKKING OVERLIJDEN

Hoofdwaarborg

Duur:  onbepaald  jaar   
Premie: Brutobedrag € (min. 25.000 EUR)

 Taks  2,00 %: Spreiding  van de taks op 4 jaar (gelieve daartoe bestemd formulier in te vullen)

Kosten: Instapkosten(1): % (max. 5%)  Beheerskosten op het verzekeringscontract(1): 1,20 %

1 De instap- en beheerskosten op het verzekeringscontract zijn onderworpen aan de voorafgaandelijke goedkeuring van Bâloise Vie Luxembourg S.A.

Betalingsmodaliteit:  te crediteren rekening Banque de Luxembourg: LU44 0081 6718 9800 1003 - BIC Code: BLUXLULL

 te crediteren rekening ING België: BE20 3200 0214 2356 - BIC Code: BBRUBEBB

Dekking bij overlijden*

Basisdekking: zie artikel 13 van de Algemene Voorwaarden

Optie 1: Totaal van de betaalde premies

Optie 2: Percentage van de betaalde premies: %

Optie 3: Percentage van de contractwaarde:  %

Optie 4: Vast kapitaal:  €

*   Iedere bijkomende overlijdensdekking moet door onze diensten worden aanvaard. Daartoe dienen een aantal medische formaliteiten te worden in acht genomen.

Uitkering van het contract bij overlijden (indien niets werd ingevuld, wordt het contract uitgekeerd na het 1ste overlijden)

bij 1ste overlijden bij 2de overlijden
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ProFolio - Voorstelformulier
VERZEKERINGSVOORSTEL

Voorstelformulier Nr:  .....................................................................................................

4. UW BELEGGING

Speciale verklaring van de Verzekeringsnemer 

-  Na kennis genomen te hebben van zijn (hun) persoonlijk beleggersprofi el, opgesteld op basis van het Evaluatieverslag over de gepastheid 
van het verzekeringscontract, 

-  Na de ontvangen informatie, zoals de Specifi eke Voorwaarden van Interne Collectieve Fondsen en Gepersonaliseerde Fondsen, Factsheet, 
Prospectus of KIID over de aangeboden Externe fondsen en hun risico’s gelezen en begrepen te hebben, verklaart (verklaren) de verzekering-
nemer(s)) dat hij (ze) het Contract in de volgende fondsen wensen te investeren:

Datum:  ...........  / ............ / ............................. 

Handtekening van de verzekeringnemer(s)

Keuze beleggingsfondsen

Interne en/of externe fondsen: (min. 5.000 EUR per fonds) 

Naam van het fonds ISIN %

Geïndividualiseerd fonds :  Naam  van het fonds  ...................................................................................................................................................................................

5.  INSTRUCTIES VOOR DE VERZENDING
  ( Bij gebreke aan instructies wordt het contract en alle ermee verband houdende briefwisseling  rechtstreeks naar de Verzekeringnemer 

gestuurd.)

 De Verzekeringnemer geeft opdracht aan Bâloise Vie Luxembourg S.A. om:

 alle briefwisseling rechtstreeks te sturen naar  1st  verzekeringnemer  2de  verzekeringnemer 

 alle briefwisseling te sturen naar de bemiddelaar

6.  VERVANGING OF OVERNAME VAN EEN CONTRACT

 Wordt het contract afgesloten ter vervanging van een ander contract (afkoop of reductie van een eerste contract) Ja      Nee

  Wordt het contract afgesloten in het kader van de overname van een contract Ja      Nee
(vervanging van een contract dat werd afgesloten bij een andere verzekeringsmaatschappij)

7.  WEDERSAMENSTELLING VAN EEN AANGEVRAAGD KREDIET  Ja      Nee
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ProFolio - Voorstelformulier
VERZEKERINGSVOORSTEL

Voorstelformulier Nr:  .....................................................................................................

2. BEGUNSTIGDEN

Begunstigde op einddatum

De verzekeringnemer(s) De verzekerde Andere:

Naam Voornaam Geboortedatum Nationaliteit Toegekend aandeel

Begunstigde bij overlijden*

De Verzekeringnemer(s) De nalatenschap De langstlevende verzekerde De echtgeno(o)t(e), bij ontstentenis de kinderen 
Andere:

Naam Voornaam Geboortedatum Nationaliteit Toegekend aandeel

*   Indien niets werd opgegeven, is de begunstigde de verzekeringnemer of zijn nalatenschap.

3. LOOPTIJD – PREMIE – DEKKING OVERLIJDEN

Hoofdwaarborg

Duur:  onbepaald  jaar   
Premie: Brutobedrag € (min. 25.000 EUR)

 Taks  2,00 %: Spreiding  van de taks op 4 jaar (gelieve daartoe bestemd formulier in te vullen)

Kosten: Instapkosten(1): % (max. 5%)  Beheerskosten op het verzekeringscontract(1): 1,20 %

1 De instap- en beheerskosten op het verzekeringscontract zijn onderworpen aan de voorafgaandelijke goedkeuring van Bâloise Vie Luxembourg S.A.

Betalingsmodaliteit:  te crediteren rekening Banque de Luxembourg: LU44 0081 6718 9800 1003 - BIC Code: BLUXLULL

 te crediteren rekening ING België: BE20 3200 0214 2356 - BIC Code: BBRUBEBB

Dekking bij overlijden*

Basisdekking: zie artikel 13 van de Algemene Voorwaarden

Optie 1: Totaal van de betaalde premies

Optie 2: Percentage van de betaalde premies: %

Optie 3: Percentage van de contractwaarde:  %

Optie 4: Vast kapitaal:  €

*   Iedere bijkomende overlijdensdekking moet door onze diensten worden aanvaard. Daartoe dienen een aantal medische formaliteiten te worden in acht genomen.

Uitkering van het contract bij overlijden (indien niets werd ingevuld, wordt het contract uitgekeerd na het 1ste overlijden)

bij 1ste overlijden bij 2de overlijden
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ProFolio - Voorstelformulier
VERZEKERINGSVOORSTEL

Voorstelformulier Nr:  .....................................................................................................

4. UW BELEGGING

Speciale verklaring van de Verzekeringsnemer 

-  Na kennis genomen te hebben van zijn (hun) persoonlijk beleggersprofi el, opgesteld op basis van het Evaluatieverslag over de gepastheid 
van het verzekeringscontract, 

-  Na de ontvangen informatie, zoals de Specifi eke Voorwaarden van Interne Collectieve Fondsen en Gepersonaliseerde Fondsen, Factsheet, 
Prospectus of KIID over de aangeboden Externe fondsen en hun risico’s gelezen en begrepen te hebben, verklaart (verklaren) de verzekering-
nemer(s)) dat hij (ze) het Contract in de volgende fondsen wensen te investeren:

Datum:  ...........  / ............ / ............................. 

Handtekening van de verzekeringnemer(s)

Keuze beleggingsfondsen

Interne en/of externe fondsen: (min. 5.000 EUR per fonds) 

Naam van het fonds ISIN %

Geïndividualiseerd fonds :  Naam  van het fonds  ...................................................................................................................................................................................

5.  INSTRUCTIES VOOR DE VERZENDING
  ( Bij gebreke aan instructies wordt het contract en alle ermee verband houdende briefwisseling  rechtstreeks naar de Verzekeringnemer 

gestuurd.)

 De Verzekeringnemer geeft opdracht aan Bâloise Vie Luxembourg S.A. om:

 alle briefwisseling rechtstreeks te sturen naar  1st  verzekeringnemer  2de  verzekeringnemer 

 alle briefwisseling te sturen naar de bemiddelaar

6.  VERVANGING OF OVERNAME VAN EEN CONTRACT

 Wordt het contract afgesloten ter vervanging van een ander contract (afkoop of reductie van een eerste contract) Ja      Nee

  Wordt het contract afgesloten in het kader van de overname van een contract Ja      Nee
(vervanging van een contract dat werd afgesloten bij een andere verzekeringsmaatschappij)

7.  WEDERSAMENSTELLING VAN EEN AANGEVRAAGD KREDIET  Ja      Nee
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ProFolio - Voorstelformulier
VERZEKERINGSVOORSTEL

Voorstelformulier Nr:  .....................................................................................................

Door dit voorstelformulier te ondertekenen, verplicht u zichzelf noch 
Bâloise Vie Luxembourg S.A. tot het afsluiten van het levensverze-
keringscontract. Binnen de 30 dagen na ontvangst van dit voorstel 
kan Bâloise Vie Luxembourg indien nodig bijkomende onderzoeken 
eisen of weigeren u te verzekeren.

De ondertekening van dit verzekeringsvoorstel houdt geen dekking 
in, aangezien deze pas ingaat bij de uitgifte van de Bijzondere Voor-
waarden door Bâloise Vie Luxembourg S.A. U verklaart in dit voorstel 
nauwkeurig alle gegevens te hebben vermeld waarvan u redelijker-
wijs kunt veronderstellen dat ze noodzakelijk en nuttig zijn voor de 
risicobeoordeling. U verplicht zich ertoe, om Bâloise Vie Luxembourg 
S.A. onmiddellijk op de hoogte te stellen in het geval van eventuele 
wijzigingen in deze gegevens.

U verklaart bovendien dat u deze verzekering niet afsluit als dekking 
of wedersamenstelling van een door u aangevraagde lening. Geen 
enkele storting kan plaatsvinden vóór het afsluiten van het contract. 
Indien de verzekeringnemer(s), na een gunstig medisch onderzoek, 
de polis binnen 30 dagen na de ingangsdatum annuleert, kunnen 
de kosten van het medisch onderzoek op hem/haar/hen worden 
verhaald.

Overeenkomstig de Luxemburgse wet van 2 augustus 2002 met be-
trekking tot de bescherming van persoonsgegevens, geeft u Bâloise 
Vie Luxembourg S.A. toestemming voor de bewaring en verwerking 
van de gegevens die u haar heeft bezorgd, alsmede van de gege-
vens die op een later tijdstip worden verzameld in verband met de 
risicobeoordeling, de voorbereiding, opstelling en uitvoering van de 
verzekeringscontracten, het afwikkelen van eventuele schades en 
het voorkomen van fraude. Bâloise Vie Luxembourg S.A. is verant-
woordelijk voor de verwerking en kan deze gegevens doorgeven aan 
tussenpersonen, gevolmachtigden, verzekeraars, herverzekeraars 
en personen werkzaam in de fi nanciële sector, groepsverzekeraars, 
betrokken vakorganisaties, alsmede organisaties waaraan Bâloise 
Vie Luxembourg S.A. wettelijk verplicht is uw gegevens door te ge-
ven. Deze gegevens mogen slechts voor de duur van het verzeke-
ringscontract worden bewaard en zolang als nodig is om het Bâloise 
Vie Luxembourg S.A. mogelijk te maken aan haar verplichtingen te 
voldoen uit hoofde van de bewaartermijn of andere wettelijke ver-
plichtingen. U heeft recht op toegang tot en verbetering van uw ge-
gevens.

U bent op de hoogte van het feit dat uw contract verbonden is met de 
risicoklasse vermeld in de informatie documenten van de fondsen 
verbonden aan uw levensverzekeringscontract. Het contract is on-
derhevig aan schommelingen op de financiële markten. Het te dra-
gen fi nanciële risico is gekoppeld aan de risicoklasse van de fond-
sen waaraan uw contract gebonden is. Het fi nanciële risico wordt 
volledig door de verzekeringnemer gedragen. 

U verklaart dat dit verzekeringsvoorstel voor uw eigen rekening is 
opgesteld, en dat de premies die worden belegd niet afkomstig zijn 
uit criminele activiteiten. Elke vorm van fraude of poging tot frau-
de ten opzichte van Bâloise Vie Luxembourg S.A. brengt niet alleen 
de annulering van het verzekeringscontract met zich mee, maar ook 
strafrechtelijke vervolging.

U bent op de hoogte van het feit dat Bâloise Vie Luxembourg S.A. ge-
vestigd is in Luxemburg en dat de maatschappij onder toezicht staat 
van de Luxemburgse toezichthoudende instantie, het Commissariat 
aux Assurances.

U bent op de hoogte van het feit dat eventuele klachten i.v.m. uw 
contract mogen verzonden worden ter attentie van de directie van 
Bâloise Vie Luxembourg S.A., aan zijn hoofdkantoor, of aan het 
Commissariat aux Assurances, gevestigd te L - 1840 Luxembourg, 7, 

Boulevard Joseph II en aan de Ombudsman gevestigd te B – 1000 
Bruxelles, Square de Meeûs, 35, onverminderd de mogelijkheid 
voor u een gerechtelijke procedure in te dienen.

De handtekening van de verzekeringnemer(s) houdt de aanvaarding 
van het contract in, waarvan dit voorstel integraal deel uitmaakt. 

Wij wijzen u erop dat de Bijzondere Voorwaarden zo snel mogelijk 
zullen worden verzonden. Indien U deze niet ontvangen hebt binnen 
2 maanden vanaf de ondertekening van dit verzekeringsvoorstel, 
verplicht u zich ertoe Bâloise Vie Luxembourg S.A. hiervan schrif-
telijk per aangetekende brief met ontvangstbevestiging in kennis te 
stellen.

U verklaart er zich van bewust te zijn dat het verzekeringscontract 
is onderworpen aan administratieve beheerskosten. Deze worden 
geheven, in eenheden, door middel van maandelijkse gedeeltelijk 
afkopen van het Contract; hij (zij) machtigt (machtigen) Bâloise Vie 
Luxembourg S.A. om deze gedeeltelijke afkopen uit te voeren om de 
verschuldigde beheerkosten te dekken.

U verklaart geïnformeerd te zijn over het Beleid inzake belangen-
conflicten van Bâloise Vie Luxembourg S.A, alsmede over de moge-
lijke belangenconflicten die zouden kunnen optreden ter gelegen-
heid van de onderschrijving van onderhavig Contract.

8. ALGEMENE VERKLARINGEN

8 | 76 - DS-PROFOLIO-BENL-01-17



PA
-P

RO
FO

LI
O

-B
EN

L-
06

-1
6

Pr
oF

ol
io

 •
 V

er
ze

ke
ri

ng
sv

oo
rs

te
l  

4 
| 6

ProFolio - Voorstelformulier
VERZEKERINGSVOORSTEL

Voorstelformulier Nr:  .....................................................................................................

Door dit voorstelformulier te ondertekenen, verplicht u zichzelf noch 
Bâloise Vie Luxembourg S.A. tot het afsluiten van het levensverze-
keringscontract. Binnen de 30 dagen na ontvangst van dit voorstel 
kan Bâloise Vie Luxembourg indien nodig bijkomende onderzoeken 
eisen of weigeren u te verzekeren.

De ondertekening van dit verzekeringsvoorstel houdt geen dekking 
in, aangezien deze pas ingaat bij de uitgifte van de Bijzondere Voor-
waarden door Bâloise Vie Luxembourg S.A. U verklaart in dit voorstel 
nauwkeurig alle gegevens te hebben vermeld waarvan u redelijker-
wijs kunt veronderstellen dat ze noodzakelijk en nuttig zijn voor de 
risicobeoordeling. U verplicht zich ertoe, om Bâloise Vie Luxembourg 
S.A. onmiddellijk op de hoogte te stellen in het geval van eventuele 
wijzigingen in deze gegevens.

U verklaart bovendien dat u deze verzekering niet afsluit als dekking 
of wedersamenstelling van een door u aangevraagde lening. Geen 
enkele storting kan plaatsvinden vóór het afsluiten van het contract. 
Indien de verzekeringnemer(s), na een gunstig medisch onderzoek, 
de polis binnen 30 dagen na de ingangsdatum annuleert, kunnen 
de kosten van het medisch onderzoek op hem/haar/hen worden 
verhaald.

Overeenkomstig de Luxemburgse wet van 2 augustus 2002 met be-
trekking tot de bescherming van persoonsgegevens, geeft u Bâloise 
Vie Luxembourg S.A. toestemming voor de bewaring en verwerking 
van de gegevens die u haar heeft bezorgd, alsmede van de gege-
vens die op een later tijdstip worden verzameld in verband met de 
risicobeoordeling, de voorbereiding, opstelling en uitvoering van de 
verzekeringscontracten, het afwikkelen van eventuele schades en 
het voorkomen van fraude. Bâloise Vie Luxembourg S.A. is verant-
woordelijk voor de verwerking en kan deze gegevens doorgeven aan 
tussenpersonen, gevolmachtigden, verzekeraars, herverzekeraars 
en personen werkzaam in de fi nanciële sector, groepsverzekeraars, 
betrokken vakorganisaties, alsmede organisaties waaraan Bâloise 
Vie Luxembourg S.A. wettelijk verplicht is uw gegevens door te ge-
ven. Deze gegevens mogen slechts voor de duur van het verzeke-
ringscontract worden bewaard en zolang als nodig is om het Bâloise 
Vie Luxembourg S.A. mogelijk te maken aan haar verplichtingen te 
voldoen uit hoofde van de bewaartermijn of andere wettelijke ver-
plichtingen. U heeft recht op toegang tot en verbetering van uw ge-
gevens.

U bent op de hoogte van het feit dat uw contract verbonden is met de 
risicoklasse vermeld in de informatie documenten van de fondsen 
verbonden aan uw levensverzekeringscontract. Het contract is on-
derhevig aan schommelingen op de financiële markten. Het te dra-
gen fi nanciële risico is gekoppeld aan de risicoklasse van de fond-
sen waaraan uw contract gebonden is. Het fi nanciële risico wordt 
volledig door de verzekeringnemer gedragen. 

U verklaart dat dit verzekeringsvoorstel voor uw eigen rekening is 
opgesteld, en dat de premies die worden belegd niet afkomstig zijn 
uit criminele activiteiten. Elke vorm van fraude of poging tot frau-
de ten opzichte van Bâloise Vie Luxembourg S.A. brengt niet alleen 
de annulering van het verzekeringscontract met zich mee, maar ook 
strafrechtelijke vervolging.

U bent op de hoogte van het feit dat Bâloise Vie Luxembourg S.A. ge-
vestigd is in Luxemburg en dat de maatschappij onder toezicht staat 
van de Luxemburgse toezichthoudende instantie, het Commissariat 
aux Assurances.

U bent op de hoogte van het feit dat eventuele klachten i.v.m. uw 
contract mogen verzonden worden ter attentie van de directie van 
Bâloise Vie Luxembourg S.A., aan zijn hoofdkantoor, of aan het 
Commissariat aux Assurances, gevestigd te L - 1840 Luxembourg, 7, 

Boulevard Joseph II en aan de Ombudsman gevestigd te B – 1000 
Bruxelles, Square de Meeûs, 35, onverminderd de mogelijkheid 
voor u een gerechtelijke procedure in te dienen.

De handtekening van de verzekeringnemer(s) houdt de aanvaarding 
van het contract in, waarvan dit voorstel integraal deel uitmaakt. 

Wij wijzen u erop dat de Bijzondere Voorwaarden zo snel mogelijk 
zullen worden verzonden. Indien U deze niet ontvangen hebt binnen 
2 maanden vanaf de ondertekening van dit verzekeringsvoorstel, 
verplicht u zich ertoe Bâloise Vie Luxembourg S.A. hiervan schrif-
telijk per aangetekende brief met ontvangstbevestiging in kennis te 
stellen.

U verklaart er zich van bewust te zijn dat het verzekeringscontract 
is onderworpen aan administratieve beheerskosten. Deze worden 
geheven, in eenheden, door middel van maandelijkse gedeeltelijk 
afkopen van het Contract; hij (zij) machtigt (machtigen) Bâloise Vie 
Luxembourg S.A. om deze gedeeltelijke afkopen uit te voeren om de 
verschuldigde beheerkosten te dekken.

U verklaart geïnformeerd te zijn over het Beleid inzake belangen-
conflicten van Bâloise Vie Luxembourg S.A, alsmede over de moge-
lijke belangenconflicten die zouden kunnen optreden ter gelegen-
heid van de onderschrijving van onderhavig Contract.

8. ALGEMENE VERKLARINGEN
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De verzekeringnemers(s) verbinden zich ertoe elke adreswijziging 
die henzelf, de verzekerde(n) of de begunstigde(n) betreft waarvan 
zij kennis hebben, te melden.
De verzekeringnemer(s) gaat/gaan ermee akkoord dat Bâloise Vie 
Luxembourg S.A. alles in het werk stelt teneinde na te gaan of de 
verzekerde in leven dan wel overleden is, inbegrepen het raadple-
gen van het Nationaal Register der Natuurlijke Personen door tus-
senkomst van ASSURALIA indien de verzekerde 90 jaar of meer is en 
het laatste contact met de verzekerde van meer dan twee jaar terug 
dateert en in ieder geval in de 6 maanden die volgen op de eindda-
tum van het contract.
De verzekeringnemer(s) geven de toelating aan Bâloise Vie Luxem-
bourg S.A. om, van zodra zij kennis heeft van het overlijden van de 
verzekerde, alles in het werk te stellen om de aangewezen begun-
stigde(n) te identifi ceren en te contacteren teneinde de verzekerde 
prestaties uit te betalen.
De verzekeringnemer(s) geven de toelating aan Bâloise Vie Luxem-
bourg S.A. om het Nationaal Register der Natuurlijke Personen te 
raadplegen door tussenkomst van ASSURALIA, binnen de 18 maan-
den die volgen op de kennisneming van het overlijden  van de verze-
kerde, indien de aangeduide begunstigden zich niet hebben gema-
nifesteerd, teneinde te weten te komen of deze nog in leven zijn en 
op welk adres zij kunnen gecontacteerd worden. 

De verzekeringnemer(s) geven de toelating aan Bâloise Vie Luxem-
bourg S.A. om de tegoeden bestemd voor de begunstigden, die 
hoewel zij geldig werden gecontacteerd, zich niet hebben gemani-
festeerd binnen de 18 maanden die volgen op de kennisneming van 
het overlijden door Bâloise Vie Luxembourg, over te dragen aan de 
Deposito- en Consignatiekas, onder mededeling van de gegevens 
vermeld in artikel 38 van de wet van 24 juli 2008. Hiertoe 
 -  verklaren de verzekeringnemer(s) te beseffen en te aanvaarden dat 

de Maatschappij contractgegevens die onder het beroepsgeheim 
vallen, meedeelt aan derden.  

-  ontheffen zij de Maatschappij van het beroepsgeheim waartoe zij 
gehouden is uit hoofde van artikel 300 van de Luxemburgse Wet op 
de Verzekeringssector van 7 december 2015 betreffende het verze-
keringsgeheim en artikel 458 van het Luxemburgse Strafwetboek. 

-   verklaren zij te beseffen en te aanvaarden dat derden deze gege-
vens zouden kunnen meedelen aan andere personen, zonder dat 
de maatschappij daarvoor aansprakelijk kan gesteld worden.

-  verklaren en aanvaarden zij dat de opzoekingskosten die door de 
Maatschappij worden gemaakt afgetrokken worden van de verze-
kerde bedragen die aan de begunstigden worden uitbetaald. 

9. STRIJD TEGEN SLAPENDE VERZEKERINGSCONTRACTEN

ProFolio - Voorstelformulier
VERZEKERINGSVOORSTEL

Voorstelformulier Nr:  .....................................................................................................

U verklaart op de hoogte te zijn gebracht van de modaliteiten van 
het opzeggingsrecht, conform artikel 5 van de Algemene Voorwaar-
den. U kunt de overeenkomst opzeggen vanaf de datum van on-
dertekening van onderhavig verzekeringsvoorstel, maar ten laatste 
30 dagen na ontvangst van de Bijzondere Voorwaarden.

U verklaart uitdrukkelijk te hebben ontvangen:

• een exemplaar van onderhavig verzekeringsvoorstel;

• de Algemene Voorwaarden en de informatienota;

•  de noodzakelijke inlichtingen met betrekking tot de gekozen 
fondsen;

•  de Specifi eke Voorwaarden van de collectieve interne fondsen 
en/of geïndividualiseerde fondsen die gekoppeld zijn aan uw 
contract;

• de INFO fi che.

10. OPZEGGINGSRECHT EN ONTVANGSTBEVESTIGING VAN ALLE PRECONTRACTUELE DOCUMENTATIE

U verklaart dat u onderhavig verzekeringsvoorstel hebt ingevuld met kennis van zaken, en dat de gegevens die erin zijn opgenomen juist 
zijn en overeenstemmen met uw wil.

Gedaan te  .......................................................................  op  .............../ ................/ ............................

Handtekening van de verzekeringnemer(s) 

 Handtekening van de verzekerde(n) indien deze verschillend is (zijn) van

de verzekeringnemer(s), voorafgegaan door de handgeschreven melding ‘Voor akkoord’.
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ProFolio - Voorstelformulier
VERZEKERINGSVOORSTEL

Voorstelformulier Nr:  .....................................................................................................

| Bâloise Vie Luxembourg S.A. | Siège social: 23, rue du Puits Romain | L-8070 Bertrange | R.C.S. Luxembourg B 54 686 | 
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www.baloise-international.lu

Bijzondere aanvaarding
U verklaart in het bijzonder kennis te hebben genomen van:

•  de verklaring over de gekozen beleggingsfondsen (punt 4)

•  de verzendingsinstructies (punt 5)

•  de algemene verklaringen (punt 8)

•  de strijd tegen slapende verzekeringscontracten (punt 9)

•   het opzeggingsrecht en ontvangstbevestiging (punt 10) en deze te hebben begrepen, bevestigd en aanvaard.

Handtekening van de verzekeringnemer(s)
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Bijlage
Identifi catieformulier betreffende de fi scale woonplaats en de Amerikaan-
se fi scale status in het kader van de automatische uitwisseling van gege-
vens en FATCA - «Fiscaal identifi catieformulier» 

Dit fi scaal identifi catieformulier moet worden ingevuld als de onderschrijver(s) natuurlijke personen zijn. Indien 
de onderschrijver een rechtspersoon is, dient het fi scaal identifi catieformulier voor entiteiten (specifi ek bedoeld 

voor rechtspersonen) te worden gebruikt.

Bijlage bij het voorstelformulier / Contract Nr :  ........................................................................................................................................................

Onderschrijver 1

Naam Voornaam

Onderschrijver 2

Naam Voornaam

1.  Is/zijn de onderschrijver(s) fi scaal inwoner van Luxem-
burg*? 

 Onderschrijver 1: Ja Nee

 Onderschrijver 2: Ja Nee

 Indien u ‘nee’ hebt aangekruist, beantwoord dan vraag 2.
 Indien u ‘ja’ hebt aangekruist, ga dan meteen door naar vraag 3.

2.  Van welk land* is/zijn de onderschrijver(s) fi scaal inwo-
ner ?  

 Onderschrijver 1:

 - Land:  ....................................................................................................................

 - Belastingidentifi catienummer: ..................................................................

  Als u geen belastingidentifi catienummer(s) hebt, geef dan 
aan waarom niet:

  ..........................................................................................................................

  ..........................................................................................................................

 Onderschrijver 2:

 - Land:  ....................................................................................................................

 - Belastingidentifi catienummer: ..................................................................

  Als u geen belastingidentifi catienummer(s) hebt, geef dan 
aan waarom niet:

  ..........................................................................................................................

  ..........................................................................................................................

*     In principe is het land van de fi scale woonplaats gelijk aan het land 
van uw belangrijkste woonplaats. Zo is er bij een tweede woning 
in een ander land bijvoorbeeld  slechts sprake van beperkte belas-
tingverplichtingen en dit land is niet relevant voor deze vraag. 

  Het is mogelijk om in meerdere landen tegelijkertijd een fi scale 
woonplaats te hebben, maar dit is uitzonderlijk. In geval van twijfel 
raden wij u aan om te overleggen met een belastingadviseur. 

3.  Is een van de volgende personen een “US Person” vol-
gens de onderstaande defi nitie? Of heeft een van deze 
personen om andere redenen de status van fi scaal inwo-
ner van de VS? 

 Onderschrijver 1:

 • De onderschrijver ? Ja Nee

 •  De economisch begunstigde van 
het contract ? Ja Nee

 • Een verzekerde ? Ja Nee

 • Een met naam aangewezen begunstigde ? Ja Nee

 Onderschrijver 2:

 • De onderschrijver ? Ja Nee

 •  De economisch begunstigde van 
het contract ? Ja Nee

 • Een verzekerde ? Ja Nee

 • Een met naam aangewezen begunstigde ? Ja Nee

1 De voorbeelden en lijsten worden slechts ter illustratie aangegeven en leiden niet tot enige aansprakelijkheid van Bâloise Vie Luxembourg S.A.
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Het begrip “US Person” houdt met name in*:
a.  Personen met de Amerikaanse nationaliteit (waaronder personen 

met een dubbele of meerdere nationaliteiten);

b. Personen die in de Verenigde Staten wonen;

c.  Personen die een verblijfsvergunning voor de VS hebben (bijvoor-
beeld een “Green Card”);

d.  Personen die een bepaalde tijd in de VS zijn verbleven (“substan-
tiële aanwezigheidstest”):

 - ten minste 31 dagen in de loop van het kalenderjaar en,

 -  in totaal meer dan 183 dagen in de loop van het kalenderjaar 
en de twee voorgaande kalenderjaren. De berekeningsmethode 
is als volgt: de dagen van het lopende kalenderjaar worden vol-
ledig meegerekend, de dagen van het voorgaande jaar worden 
voor een derde meegerekend en de dagen van het jaar vooraf-
gaand aan het voorgaande jaar worden voor een zesde meege-
rekend.

*  Wij wijzen erop dat een persoon die niet de status van “US Person” 
heeft om andere redenen kan worden beschouwd als een fi scaal 
inwoner van de VS. Dit kunnen zijn een dubbele woonplaats, een 
gezamenlijke belastingaangifte met een “US Person” (bijvoorbeeld 
een echtgenoot), of na een aanvraag tot afstand doen van de Ame-
rikaanse nationaliteit of het bezit van een verblijfsvergunning voor 
lange duur.

Verplichting tot verklaring 
Gedurende de looptijd van het contract dient de intekenaar Bâloise 
Vie Luxembourg S.A. onmiddellijk op de hoogte te stellen van een 
eventuele wijziging van fi scale woonplaats. In dit geval dient hij 
een nieuw fi scaal identifi catieformulier in te vullen, dat Bâloise Vie 
Luxembourg S.A. hem zal verstrekken.

Evenzo dient de intekenaar tijdens de looptijd van het contract Bâloi-
se Vie Luxembourg S.A. onmiddellijk op de hoogte te stellen indien 
hij een andere status krijgt en een “US Person” wordt of een fi scaal 
inwoner van de VS. Deze verklaring is ook verplicht indien hij de sta-
tus van “US Person” verliest of niet langer fi scaal inwoner van de 
VS is.  

Verplichting tot medewerking  
Indien Bâloise Vie Luxembourg S.A. na afsluiting van het contract 
aanwijzingen vindt voor een verandering van de fi scale woonplaats 
of van een mogelijke status van fi scaal inwoner van de VS dan is 
Bâloise Vie Luxembourg S.A. verplicht om bepaalde controles uit 
te voeren teneinde vast te stellen of er inderdaad sprake is van een 
verandering van status. De intekenaar verplicht zich om met Bâloise 
Vie Luxembourg S.A. samen te werken om zijn correcte status te be-
palen en verplicht zich van andere bovenstaande personen te eisen 
dat ook deze hieraan meewerken. De verplichting tot medewerking 
betreft specifi ek de verplichting om volledige en exacte antwoorden 
te geven op de vragen die Bâloise Vie Luxembourg S.A. stelt en om 
opnieuw een ingevuld fi scaal identifi catieformulier te verstrekken.

Verklaring aan de belastingautoriteiten 
Indien de status van US Person wordt vastgesteld of indien er sprake 
is van een fi scaal inwoner van een ander land dan Luxemburg, dan 
bevestigt de intekenaar zich er volledig bewust van te zijn dat Bâloise 
Vie Luxembourg S.A. volgens de toepasselijke wetgeving in Luxem-
burg verplicht is om aan de belastingdienst voor directe belastingen 
(evenals aan de bevoegde autoriteiten van de belastingplichtige) 
bepaalde gegevens te verstrekken over het of de contracten van de 
intekenaar (en mogelijk andere met Bâloise Vie Luxembourg S.A. 
afgesloten contracten die binnen de reikwijdte van de wetgeving 
vallen). 

Gedaan te:  ....................................................., op:  ............  / ...............  / ..................................  

Handtekening van de Onderschrijver 1

Gedaan te:  ....................................................., op:  ............  / ...............  / ..................................  

Handtekening van de Onderschrijver 2
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Bijlage
Identifi catieformulier betreffende de fi scale woonplaats en de Amerikaan-
se fi scale status in het kader van de automatische uitwisseling van gege-
vens en FATCA - “Fiscaal identifi catieformulier”
Rechtspersoon

Dit fi scaal identifi catieformulier moet worden ingevuld als de Onderschrijver een rechtspersoon is in de zin van 
de AeoI/FATCA reglementering. Indien de Onderschrijver een natuurlijk persoon is, dient het fi scaal identifi catie-

formulier voor natuurlijke personen te worden gebruikt.

Bijlage bij het voorstelformulier / Contract Nr :  ........................................................................................................................................................

Onderschrijver

Benaming

1.  Is de Onderschrijver fi scaal inwoner van Luxemburg*? 

 Ja Nee

 Indien u ‘nee’ hebt aangekruist, beantwoord dan vraag 2.
 Indien u ‘ja’ hebt aangekruist, ga dan meteen door naar vraag 3.

2.  Van welk land* is de onderschrijver fi scaal inwoner ?  

 - Land:  ....................................................................................................................

 - Belastingidentifi catienummer: ..................................................................

  Als u geen belastingidentifi catienummer(s) hebt, geef dan 
aan waarom niet:

  ..........................................................................................................................

  ..........................................................................................................................

*     In principe is het land van de fi scale woonplaats gelijk aan het 
land waarin de hoofdzetel van de vennootschap is gevestigd of van 
waaruit het werkelijke bedrijfsbeheer wordt gedaan.

  Het is mogelijk om in meerdere landen tegelijkertijd een fi scale 
woonplaats te hebben, maar dit is uitzonderlijk. In geval van twijfel 
raden wij u aan om te overleggen met een belastingadviseur.

3.  Is een van de volgende personen een “US Person” vol-
gens de onderstaande defi nitie? Of heeft een van deze 
personen om andere redenen de status van fi scaal inwo-
ner van de VS: 

 • De Onderschrijver ? Ja Nee

 •  De economisch begunstigde van 
het contract ? Ja Nee

 • Een verzekerde ? Ja Nee

 • Een met naam aangewezen begunstigde ? Ja Nee

Het begrip “US Person” houdt met name in*:
a.  Personen met de Amerikaanse nationaliteit (waaronder personen 

met een dubbele of meerdere nationaliteiten);

b. Personen die in de Verenigde Staten wonen;

c.  Personen die een verblijfsvergunning voor de VS hebben (bijvoor-
beeld een “Green Card”);

d.  Personen die een bepaalde tijd in de VS zijn verbleven (“substan-
tiële aanwezigheidstest”):

 - ten minste 31 dagen in de loop van het kalenderjaar en,

 -  in totaal meer dan 183 dagen in de loop van het kalenderjaar 
en de twee voorgaande kalenderjaren. De berekeningsmethode 
is als volgt: de dagen van het lopende kalenderjaar worden vol-
ledig meegerekend, de dagen van het voorgaande jaar worden 
voor een derde meegerekend en de dagen van het jaar vooraf-
gaand aan het voorgaande jaar worden voor een zesde meegere-
kend.

*  Wij wijzen erop dat een persoon die niet de status van “US Person” 
heeft om andere redenen kan worden beschouwd als een fi scaal 
inwoner van de VS. Dit kunnen zijn een dubbele woonplaats, een 
gezamenlijke belastingaangifte met een “US Person” (bijvoorbeeld 
een echtgenoot), of na een aanvraag tot afstand doen van de Ame-
rikaanse nationaliteit of het bezit van een verblijfsvergunning voor 
lange duur.

4.  Het is eveneens noodzakelijk om het AEol/FATCA statuut 
van de entiteit te bepalen (bijvoorbeeld “Financiële In-
stelling”, “Actieve NFFE” en “Passieve NFFE”). Wij vragn u 
daartoe op de twee volgende vragen te willen antwoorden:

 •  Waren de bruto inkomsten van de Entiteit tijdens het vorige ka-
lenderjaar opgebouwd uit meer dan 50% passieve inkomsten 
of heeft meer dan 50% van de totale activa tijdens het vorige 
kalanderjaar passieve inkomsten gegenereerd?

 Ja Nee
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 •  Is de Entiteit een fi nanciële instelling, in de zin van een beleg-
gingsinstelling ?

 Ja Nee

Indien een van de antwoorden op de twee hiervoor gestelde vragen 
positief is, moet het formulier “AEoI/FATCA - Statuut Entiteit” worden 
ingevuld, aangezien de Entiteit waarschijnlijk niet wordt beschouwd 
als een actieve NFFE.

Verplichting tot verklaring 
Gedurende de looptijd van het contract dient de Onderschrijver 
Bâloise Vie Luxembourg S.A. onmiddellijk op de hoogte te stellen 
van de eventuele wijziging van:

- de fi scale woonplaats van de Entiteit. 

-  De fi scale woonplaats van de persoon die de zeggenschap heeft 
over de Entiteit (indien van toepassing)

In dit geval dient hij een nieuw fi scaal identifi catieformulier in te vul-
len, dat Bâloise Vie Luxembourg S.A. hem zal verstrekken.

Evenzo dient de Onderschrijver tijdens de looptijd van het contract 
Bâloise Vie Luxembourg S.A. onmiddellijk op de hoogte te stellen 
indien hij of eventueel de persoon die de zeggenschap heeft over 
de Entiteit, een andere status krijgt en een “US Person” wordt of een 
fi scaal inwoner van de VS. Deze verklaring is ook verplicht indien hij 
de status van “US Person” verliest of niet langer fi scaal inwoner van 
de VS is. Bovendien moet de onderschrijver iedere wijziging in zijn 
AeoI/Fatca-statuut onmiddellijk aan Bâloise Vie Luxembourg S.A. 
melden. 

Verplichting tot medewerking 
Indien Bâloise Vie Luxembourg S.A. na afsluiting van het contract 
aanwijzingen vindt voor een verandering van de fi scale woonplaats 
of van een mogelijke status van fi scaal inwoner van de VS dan is 
Bâloise Vie Luxembourg S.A. verplicht om bepaalde controles uit 

te voeren teneinde vast te stellen of er inderdaad sprake is van een 
verandering van status van de Onderschrijver of, in voorkomend ge-
val, van de persoon die de zeggenschap heeft over de Entiteit. De 
Onderschrijver verplicht zich om met Bâloise Vie Luxembourg S.A. 
samen te werken om zijn correcte status te bepalen en verplicht zich 
van andere bovenstaande personen te eisen dat ook deze hieraan 
meewerken. De verplichting tot medewerking betreft specifi ek de 
verplichting om volledige en exacte antwoorden te geven op de vra-
gen die Bâloise Vie Luxembourg S.A. stelt en om opnieuw een inge-
vuld fi scaal identifi catieformulier te verstrekken.

Verklaring aan de belastingautoriteiten
Indien de status van US Person wordt vastgesteld of indien er sprake 
is van een fi scaal inwoner van een ander land dan Luxemburg, dan 
bevestigt de Onderschrijver zich er volledig bewust van te zijn dat 
Bâloise Vie Luxembourg S.A. volgens de toepasselijke wetgeving in 
Luxemburg verplicht is om aan de belastingdienst voor directe belas-
tingen (evenals aan de bevoegde autoriteiten van de belastingplich-
tige) bepaalde gegevens te verstrekken over het of de contracten van 
de intekenaar (en mogelijk andere met Bâloise Vie Luxembourg S.A. 
afgesloten contracten die binnen de reikwijdte van de wetgeving val-
len). 

Entiteit

Met de term “Entiteit” wordt een rechtspersoon bedoeld, zoals een 
vennootschap, een partnership, een trust of een stichting.

Persoon die de zeggenschap heeft

De term “Persoon die de zeggenschap heeft” beoogt de natuurlijke 
personen die de zeggenschap uitoefenen over een entiteit. Het be-
treft meer bepaald de volgende natuurlijke personen: aandeelhou-
ders (met een participatie van minimum 25% of meer), economische 
begunstigden, begunstigden, directieraad, directeurs). 

Gedaan te:  ....................................................., op:  ............  / ...............  / ..................................  

Handtekening van de Onderschrijver
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Mandaat betreffende de communicatie van informatie
aan de verzekeringsbemiddelaar

Contract / Voorstelformulier Nr  ....................................................................................................................................................................................................

Verzekeringnemer 1: Naam Voornaam

Verzekeringnemer 2: Naam Voornaam

Naam Bemiddelaar  Bemiddelaar Nr

| Bâloise Vie Luxembourg S.A. | Siège social: 23, rue du Puits Romain | L-8070 Bertrange | R.C.S. Luxembourg B 54 686 | 
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Datum:  .........../ .................../ ..............................................

Handtekening van de verzekeringnemer(s)

In de hoedanigheid van verzekeringnemer(s) van een verzeke-
ringscontract bij Bâloise Vie Luxembourg, verklaart u dat Bâloise Vie 
Luxembourg toegestaan is alle informatie betreffende dit levensver-
zekeringscontract opgevraagd door uw bemiddelaar en/of master-
broker (indien uw bemiddelaar lid is van een masterbrokernetwerk) 
over te maken,en dit van bij het eerste verzoek en zolang uw contract 
loopt. 

Hiertoe ontslaat u Bâloise Vie Luxembourg S.A. van het beroepsge-
heim waartoe de maatschappij is gehouden overeenkomstig artikel 
300 van de Luxemburgse Wet op de Verzekeringssector van 7 de-
cember 2015, zoals gewijzigd. U aanvaardt dat Bâloise Vie Luxem-
bourg S.A. niet aansprakelijk kan gesteld worden voor enige schade 
die u zou worden berokkend door de mededeling van uw contract-
gegevens aan uw bemiddelaar en/of masterbroker. U verklaart dan 
ook af te zien van enige vordering, van welke aard ook, tegenover 
Bâloise Vie Luxembourg, die tot doel heeft schadeloosstelling te be-
komen voor de schade die u zou hebben opgelopen doordat Bâloise 
Vie Luxembourg S.A. informatie aan uw bemiddelaar/masterbroker 
heeft overgemaakt.

Vanaf heden hebben uw bemiddelaar en de masterbroker tot wiens 
netwerk uw bemiddelaar eventueel behoort het recht bij de maat-
schappij alle nodige informatie op te vragen betreffende het verze-
keringscontract dat u afgesloten hebt bij Bâloise Vie Luxembourg en 
dit totdat de verplichtingen van de maatschapppij jegens u ophou-

den te bestaan of tot uw uitdrukkelijke en schriftelijke herroeping 
van dit mandaat. 

Deze informatie kan op aanvraag van de bemiddelaar of masterbro-
ker aan hem doorgegeven worden via post, fax of e-mail .

De informatie betreffende uw contract zal tevens zichtbaar zijn op 
de professionele website die toegankelijk is voor uw bemiddelaar 
en eventuele masterbroker. Deze hebben echter alleen toegang via 
een persoonlijke login en paswoord en kunnen enkel de contracten 
raadplegen die door hun bemiddeling of via hun netwerk indien het 
om een masterbroker gaat, werden afgesloten.

Bij deze verklaart u alle risico’s verbonden aan het gebruik van deze 
communicatievorm, hetzij fax, e-mail of internet, te kennen en te 
aanvaarden. Meer bepaald ontslaat u Bâloise Vie Luxembourg van 
elke aansprakelijkheid voor eventuele schade die u zou kunnen op-
lopen door het gebruik van deze communicatiemiddelen.

Het onderhavige mandaat laat de maatschappij niet toe orders uit te 
voeren die ons toekomen vanwege de bemiddelaar of masterbroker 
tot wiens netwerk hij behoort, noch orders die ons toekomen van 
uwentwege per fax, e-mail of via internet.

U bent zich ervan bewust dat dit mandaat niet geldt als verzendings-
instructie voor de briefwisseling.

Op onderhavig mandaat is het Luxemburgs recht van toepassing.
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Bijlage 
Gezondheidsverklaring van de verzekerde(n)

Bijlage bij het voorstelformulier / Contract Nr  ...........................................................................................................................................................

Enkel in te vullen indien een bijkomende dekking overlijden gewenst is (Optie 1, 2, 3 en 4)

Elke bijkomende overlijdensdekking moet door de Maatschappij worden aanvaard. Gelieve hiervoor deze medische vragenlijst in te vullen. 
Indien nodig zullen wij u vragen bijkomende medische formaliteiten te vervullen. Het bedrag van de bijkomende overlijdensdekking en een 
aantal actuariële factoren zijn bepalend voor de medische formaliteiten die moeten vervuld worden. De kosten hiervoor vallen ten laste van 
Bâloise Vie Luxembourg, tenzij u afziet van het contract of van de bijkomende overlijdensdekking. In dit geval heeft Bâloise Vie Luxembourg 
het recht terugbetaling te eisen van de kosten veroorzaakt bij het vervullen van de medische formaliteiten. Mocht de overlijdensdekking 
worden afgewezen, dan krijgt u daarvan schriftelijk bericht van de Maatschappij. U geniet dan enkel van de basisdekking overlijden. De bijko-
mende overlijdensdekking treedt ten vroegste in werking op de begindatum van het verzekeringscontract.

Gezondheidsverklaring van de verzekerde(n)

Verzekerde 1 Verzekerde 2

1.  Lijdt u momenteel aan een ernstige medi-
sche aandoening* ? 

Ja Nee

Welke ?  .....................................................................

Ja Nee

Welke ?  .....................................................................

2.  Bent u momenteel volledig of gedeeltelijk 
Arbeidsongeschikt ?

Ja Nee

Indien ja, sinds wanneer ?  ...............................

Reden.........................................................................

Ja Nee

Indien ja, sinds wanneer ?  ...............................

Reden  .......................................................................

3.  Hebt u de afgelopen vijf jaar:

 a)  aan een ernstige medische aandoening 
geleden *  

Ja Nee

Datum  .......................................................................

Welke ? ......................................................................

Ja Nee

Datum  .......................................................................

Welke ? ......................................................................

 b)  uw beroepsactiviteiten dienen stop te 
zetten gedurende meer dan 30 dagen ?

Ja Nee

Datum  .......................................................................

Welke ?  .....................................................................

Ja Nee

Datum  .......................................................................

Welke ?  .....................................................................

4.  Neemt u geregeld medicijnen ?
Ja Nee

Waarvoor ?  ..............................................................

Ja Nee

Waarvoor ?  ..............................................................

5. Welk is uw gewicht - uw lengte ?   ......................... kg  .......................... cm   ......................... kg  .......................... cm

6.  Welk is uw dagelijks gebruik van:

 a)  alcoholische drank (wijn, bier, sterke 
drank) ?

 Aantal: .....................................  per dag  Aantal: .....................................  per dag

 b) tabak (sigaretten, sigaren, pijp) ?  Aantal: .....................................  per dag  Aantal: .....................................  per dag

7.  Hebt u een aidstest ondergaan (HIV) ?

Ja Nee

Datum  .......................................................................

Resultaat ..................................................................

Ja Nee

Datum  .......................................................................

Resultaat ..................................................................

*  Onder ernstige medische aandoening wordt verstaan: psychische stoornis of stoornis van het zenuwstelsel, aandoening van de luchtwegen, hart en bloed-
somloop, spijsverteringsstelsel, urogenitale stelsel, zintuigen, huid, beenderen, gewrichten of rug.
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| Bâloise Vie Luxembourg S.A. | Siège social: 23, rue du Puits Romain | L-8070 Bertrange | R.C.S. Luxembourg B 54 686 | 

| Société de droit luxembourgeois au capital social de € 32.680.320 | Tél. +352 290 190-1 | Fax: +352 290 190 462 |

Making you safer.
www.baloise.lu

De ondergetekende verzekerde(n) bevestig(t)(en) de juistheid van bovenstaande antwoorden. Hij/zij geeft (geven) toestemming aan Bâloise 
Vie Luxembourg S.A. om de medische gegevens te verwerken en eventueel door te geven aan een geneesheer of diens medisch personeel. 
Daarenboven verplicht(en) hij/zij zich ertoe aan zijn/haar/hun geneesheer alle medische verklaringen te vragen die nodig zijn voor het afslui-
ten of uitvoeren van het contract. Hij/zij geeft (geven) uitdrukkelijk toestemming aan de geneesheer die zijn/haar/hun overlijden zal vaststel-
len, om een verklaring van doodsoorzaak aan de raadgevend geneesheer van Bâloise Vie Luxembourg S.A. af te leveren.

Opgemaakt te ................................................... op .............../ .............../...............................

Handtekening van Verzekerde 1, voorafgegaan door «gelezen en 
goedgekeurd».  

Opgemaakt te ................................................... op .............../ .............../...............................

Handtekening van Verzekerde 2, voorafgegaan door «gelezen en 
goedgekeurd».  
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Bijlage 
Behoeftenanalyse van de  verzekeringnemer

Bijlage bij het voorstelformulier / Contract Nr  ...........................................................................................................................................................

| Bâloise Vie Luxembourg S.A. | Siège social: 23, rue du Puits Romain | L-8070 Bertrange | R.C.S. Luxembourg B 54 686 | 

| Société de droit luxembourgeois au capital social de € 32.680.320 | Tél. +352 290 190-1 | Fax: +352 290 190 462 |

Making you safer.
www.baloise-international.lu

In overeenstemming met punt 2 van de Circulaire 15/3 van het Commissariat aux Assurances betreffende de beleggingsregels voor levens-
verzekeringsproducten gebonden aan beleggingsfondsen, is Bâloise Vie Luxembourg S.A. ertoe gehouden omstandige informatie in te 
winnen bij de verzekeringnemer die de maatschappij toelaten om na te gaan of de voorgestelde en door de verzekeringnemer gekozen beleg-
gingsstrategie wel degelijk overeenstemt met de analyse van zijn behoeften. Deze informatie is noodzakelijk om te bepalen welke beleggings-
regels en –beperkingen van toepassing zijn op het verzekeringscontract.

1. Hoeveel bedraagt uw roerend vermogen ? 

  Het roerend vermogen bevat de gehele waarde van de fi nanciële instrumenten van de Verzekeringsnemer/Onderschrijver samen met de 
bankrekeningen en de waarde van zijn/haar levensverzekerings en/of kapitalisatiecontracten, minus alle schulden.

 Minder dan 250 000 €

 250 000 € of meer, en minder dan 500 000 €

 500 000 € of meer, en minder dan 1 250 000 €

 1 250 000 € of meer, en minder dan 2 500 000 €

 2 500 000 € of meer

2. Welke is uw beleggingshorizon ?

 Korte termijn (minder dan 5 jaar) Middellange termijn ( tussen 5 en 8 jaar) Lange termijn (meer dan 8 jaar) 

3. Welke is uw algemene beleggingsdoelstelling ?

 Behoud van het kapitaal, zonder risico 

 Aangroei van het kapitaal zonder blootstelling aan grote risico’s, beperkte risico wordt aanvaard                     

 Een zo groot mogelijk rendement van het kapitaal en bereid om daavoor belangrijke risico’s te nemen. 

De maatschappij Bâloise Vie Luxembourg S.A. kan in geen geval verantwoordelijk geacht worden voor enige schade die berokkend wordt aan 
de verzekeringnemer door een onjuiste, onvolledige of niet met de realiteit overeenstemmende verklaring.

Opgemaakt te ................................................................ op............ / ............./ ..............................

Handtekening van de verzekeringnemer(s)
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Bijlage 
Gestructureerd product

Bijlage bij het voorstelformulier / Contract Nr  ...........................................................................................................................................................

| Bâloise Vie Luxembourg S.A. | Siège social: 23, rue du Puits Romain | L-8070 Bertrange | R.C.S. Luxembourg B 54 686 | 

| Société de droit luxembourgeois au capital social de € 32.680.320 | Tél. +352 290 190-1 | Fax: +352 290 190 462 |

Making you safer.
www.baloise.lu

Te ondertekenen wanneer op het voorstelformulier werd gekozen voor 
een intern fonds dat geheel of gedeeltelijk belegt in een gestructureerd product.

Een intern fonds met een onderliggend gestructureerd product is een samengesteld fonds waarvan de waarde afhankelijk is van de evolutie van de 
waarde van zijn onderliggende activa.

Deze onderliggende activa bestaan uit:

 •  delen van het gestructureerde product uitgegeven door de bepaalde emittent, met een lanceringdatum en een eindvervaldag. De door de 
emittent van het gestructureerde product uitgegeven informatienota is op eenvoudige aanvraag beschikbaar bij Baloise Vie Luxembourg 
S.A. ;

 •  monetaire fondsen en/of obligatiefondsen met een defensieve beleggingspolitiek ;

 •  cash.

Wanneer het gestructureerde product een coupon genereert, wordt deze buiten het intern fonds in een monetair fonds en/of obligatiefonds 
herbelegd.

Door de afkoop van delen van het intern fonds (door een vroegtijdige afkoop of overlijden) wordt een deel van de onderliggende activa van het 
interne fonds verkocht, waaronder vooral de delen van het gestructureerde product. Aangezien een dergelijke verkoop vóór de vastgelegde 
eindvervaldag een impact kan hebben op het mechanisme van het gestructureerde product, kan de emittent genoodzaakt zijn een fi nanciële 
penaliteit toe te passen op het afgekochte bedrag, behalve in geval van tegengestelde specifi caties in de informatienota van het onderliggen-
de gestructureerde product.

Vanaf de eindvervaldag van het gestructureerde product, en, in voorkomend geval, ten vroegste vanaf de vervroegde terugbetaling door de 
emittent, worden de vrijgekomen bedragen herbelegd in activa van het type monetaire fondsen en/of obligatiefondsen met een defensieve 
beleggingspolitiek binnen het interne fonds. Deze sommen zijn onmiddellijk en kosteloos beschikbaar, op eerste aanvraag van de verzeke-
ringnemer, volgens de modaliteiten van de Algemene Voorwaarden van het contract.

Waarschuwing:

De waarde van de eenheid van het interne fonds schommelt naargelang de waardering van de onderliggende activa.

De verkoopverrichtingen voor het dekken van onder andere de depotbankkosten, de beheerskosten van het verzekeringscontract evenals een 
vroegtijdige afkoop of overlijden, hebben een directe impact op de evolutie van de waarde van het interne fonds.

Baloise Vie Luxembourg S.A. garandeert in geen geval het rendement van het interne fonds en draagt geen enkele verantwoordelijkheid wan-
neer de doelstellingen die de promotor in de informatienota van het onderliggende gestructureerde product vermeldt, niet nageleefd worden. 
Het door de promotor nagestreefde rendement kan wijzigen door de hierboven genoemde verkoopverrichtingen.

Indien de onderliggende activa bestaan uit alternatieve fondsen, gelieve kennis te nemen van de informatienota aan de ommezijde. De ver-
zekeringnemer verklaart deze bijlage gelezen en goedgekeurd te hebben.

Opgemaakt te ................................................................ op............ / ............./ ..............................

Handtekening van de verzekeringnemer(s)
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Bijlage 
Alternatieve- en vastgoedfondsen

Bijlage bij het voorstelformulier / Contract Nr  ...........................................................................................................................................................

Informatienota betreffende de specifi eke risico’s van een belegging in gewone alternatieve fondsen, een dakfonds van alternatieve fondsen, 
vastgoedfondsen, of elk intern fonds dat in dergelijke fondsen belegt, uitgegeven volgens de bepalingen in de Circulaire 15/3 van het “Com-
missariat aux Assurances”.

Te ondertekenen wanneer de verzekeringnemer in het voorstelformulier heeft gekozen voor:

• een gewoon alternatief fonds, een dakfonds van alternatieve fondsen of een vastgoedfonds;
• een intern fonds, dat geheel of gedeeltelijk in een gewoon alternatief fonds of een dakfonds van alternatieve 

fondsen belegt.

Alternatieve fondsen en vastgoedfondsen zijn bijzondere collectieve beleggingsinstrumenten die een breed scala van juridische vormen 
en maatschappelijke zetels hebben en die niet dezelfde veiligheid, transparantie, liquiditeit noch kostenstructuur bieden als de klassieke 
fondsen die met het artikel 2 van Circulaire 15/3 van het “Commissariat aux Assurances” bedoeld worden.

Via alternatieve fondsen is het mogelijk om in speculatieve fi nanciële instrumenten te beleggen (hausse- en baisseposities in effecten, 
munten, opties, futures, grondstoffen en andere afgeleide instrumenten) en is het tevens mogelijk verrichtingen uit te voeren die een groot 
hefboomeffect veroorzaken, voorbij de begrenzingen die normaal op beleggingsfondsen van toepassing zijn.

Er is een vergroot potentieel risico voor een belegging in alternatieve en vastgoedfondsen die bij gevolg voor beleggers bestemd zijn die dit 
risico kunnen inschatten en die zich bewust zijn van de volgende kenmerken :

 •  alternatieve fondsen en vastgoedfondsen zijn niet per se gereglementeerd door of hebben niet automatisch een distributietoestemming 
van de bevoegde controleorganen van de registratie- en/of distributie landen ;

 •  de informatie over de beleggingsstrategieën en hun uitvoering kan erg complex zijn ;

 •  de aankoop of afkoop van delen/aandelen of eenheden van een alternatief fonds of een vastgoedfonds kan beperkt zijn en aan een mo-
gelijk lange opzeggingstermijn onderhevig zijn (tot 12 maanden of zelfs meer) ;

 •  voor de vereffening van bepaalde alternatieve fondsen of vastgoedfondsen kan er gebruik worden gemaakt van prijsschattingen voor de 
berekening van de waarde van delen/aandelen of eenheden wanneer de prijzen niet gepubliceerd worden ;

 •  de vereffening van een alternatief fonds of vastgoedfonds dat een lagere liquiditeitsgraad heeft, kan uitgesteld worden zolang de exacte 
waarde van delen/aandelen of eenheden niet vastgesteld is, terwijl de bepalingen voor de verhandelbaarheid en de periodes van aan-
houden vaak kunnen wijzigen ; 

 •  de risico’s die eigen zijn aan de alternatieve fondsen en vastgoedfondsen (vooral hun grote volatiliteit) houden logischerwijs in dat de 
verliezen en winsten vaak hoger zijn dan het gemiddelde.

De bovengenoemde lijst van risico’s is niet gelimiteerd. Andere risico’s kunnen zich voordoen in functie van het product zelf. Wij moeten de 
regels beschreven in de uitgifteprospectus van de verschillende activa in alle omstandigheden respecteren. Deze regels verschillen naarge-
lang het product. Daarom is het belangrijk slechts na rijp beraad in dergelijke activa te beleggen, nadat u kennis genomen hebt van de inhoud 
van de prospectus.

Machtiging:

Door uw aanvraag in een alternatief fonds, een dakfonds van alternatieve fondsen of een vastgoedfonds te investeren, erkent u de prospectus 
van de betrokken activa gelezen en begrepen te hebben en alle beschreven bepalingen te aanvaarden. Tegelijk ontlast u ons met uw aanvraag 
in dergelijke fondsen te beleggen, van elke aansprakelijkheid voor eventuele schade, van welke aard ook, die uit dergelijke belegging zou 
kunnen voortvloeien. 

U erkent voorafgaandelijk kennis genomen te hebben van bovenvermelde informatienota, waarvan u van de Maatschappij een kopie kreeg.

Op de hoogte van de risico’s en bijzondere kenmerken, machtigt u Baloise Vie Luxembourg S.A. derhalve uitdrukkelijk in een of meer alter-
natieve fondsen of vastgoedfondsen te beleggen binnen de reglementair vastgestelde beperkingen, en dit pas nadat u daartoe de nodige 
instructies hebt gegeven bij de onderschrijving, bij de betaling van een aanvullende premie of bij een arbitrage.
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| Bâloise Vie Luxembourg S.A. | Siège social: 23, rue du Puits Romain | L-8070 Bertrange | R.C.S. Luxembourg B 54 686 | 

| Société de droit luxembourgeois au capital social de € 32.680.320 | Tél. +352 290 190-1 | Fax: +352 290 190 462 |

Making you safer.
www.baloise-international.lu

U verklaart derhalve de risico’s en de fi nanciële gevolgen en kenmerken te aanvaarden die het gevolg zijn van dit of elk toekomstig verzoek 
om in dit fonds te beleggen.

Opgemaakt te ................................................................ op............ / ............./ ..............................

Handtekening van de verzekeringnemer(s)
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Bijlage 
Voorschot en afstand van afkooprecht

Voorstelformulier Nr:  ...............................................................................................................................................................................................................................

Tussen: 

Bâloise Vie Luxembourg S.A., met hoofdzetel te L – 8070 BERTRANGE, 23, rue du Puits Romain, ingeschreven in het handelsregister te Luxem-
burg onder het nummer RCS B54686.

En

M./Mevr.,  .........................................................................................................................................................................................................................................................................

geboren op  .......................................................................................................................................................................................... te ......................................................................

verblijvend op het volgend adres :  ...................................................................................................................................................................................................................... ,

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................

hierna aangeduid als de Verzekeringnemer,  

WORDT VOORAF UITEENGEZET:  

De verzekeringnemer wenst bij de Maatschappij een levensverzeke-
ringscontract gekoppeld aan beleggingsfondsen afsluiten (in België 
als Tak-23 aangeduid).

Levensverzekeringen, zelfs indien gekoppeld aan beleggingsfond-
sen, lijfrentecontracten en tijdelijke rentecontracten zijn uit hoofde 
van artikel 175/3 van het Wetboek diverse rechten en taksen, on-
derworpen aan een verzekeringstaks van 2,00% indien zij worden 
afgesloten door natuurlijke personen.

Artikel 176/1 van het Wetboek diverse rechten en taksen stelt dat 
deze taks wordt berekend op het totaal van de betaalde premies.

Het is de verzekeringnemer zelf die de taks verschuldigd is, maar 
overeenkomstig artikel 177 2° van het Wetboek diverse rechten 
en taksen, kan de taks voldaan worden door de verzekeringsmaat-
schappij indien deze niet in België gevestigd is en geen aansprake-
lijke vertegenwoordiger heeft in België.

WORDT HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN: 

Artikel 1 

De Maatschappij zal de gestorte premies, na aftrek van de instap-
kosten, beleggen in de beleggingsfondsen die werden gekozen door 
de verzekeringnemer.  

De Maatschappij zal het bedrag dat overeenkomt met de taks van 
2,00% betalen aan de Belgische Staat.

Artikel 2

De verzekeringnemer erkent een bedrag dat 2,00% van de op zijn 
contract gestorte premie vertegenwoordigt,verschuldigd te zijn aan 
de Maatschappij en verbindt zich er toe dit aan de Maatschappij te-
rug te betalen. Daartoe doet de verzekeringnemer als volgt afstand 
van zijn afkooprecht ten gunste van de Maatschappij, die aanvaardt, 
en dit zoals toegelaten door artikel 119 van de wet van 25 juni 1992 
op de landverzekering:

de Maatschappij krijgt de toelating 4 afkopen door te voeren als 
volgt:  

•  1ste afkoop van 0,50% van de gestorte premie op de eerste ver-

jaardag van de begindatum van het contract, 

•   2de afkoop van 0,50% van de gestorte premie op de tweede ver-

jaardag van de begindatum van het contract,

•  3de afkoop van 0,50% van de gestorte premie op de derde verjaar-

dag van de begindatum van het contract, 

•  4de afkoop van 0,50% van de gestorte premie op de vierde ver-

jaardag van de begindatum van het contract.

Elk van de bovenvermelde afkopen zal verhoudingsgewijs verdeeld 

worden over de verschillende beleggingsfondsen die aan het con-

tract gekoppeld zijn op de dag van de afkoop. Indien het gaat om 

een geïndividualiseerd fonds, worden de afkopen bij voorrang uitge-

voerd op de aanwezige liquiditeiten.  

Het bedrag van deze afkopen zal op een rekening van Bâloise Vie 

Luxembourg S.A. gestort worden, door haarzelf gekozen.
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Bijlage 
Voorschot en afstand van afkooprecht

Voorstelformulier Nr:  ...............................................................................................................................................................................................................................

Tussen: 

Bâloise Vie Luxembourg S.A., met hoofdzetel te L – 8070 BERTRANGE, 23, rue du Puits Romain, ingeschreven in het handelsregister te Luxem-
burg onder het nummer RCS B54686.

En

M./Mevr.,  .........................................................................................................................................................................................................................................................................

geboren op  .......................................................................................................................................................................................... te ......................................................................

verblijvend op het volgend adres :  ...................................................................................................................................................................................................................... ,

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................

hierna aangeduid als de Verzekeringnemer,  

WORDT VOORAF UITEENGEZET:  

De verzekeringnemer wenst bij de Maatschappij een levensverzeke-
ringscontract gekoppeld aan beleggingsfondsen afsluiten (in België 
als Tak-23 aangeduid).

Levensverzekeringen, zelfs indien gekoppeld aan beleggingsfond-
sen, lijfrentecontracten en tijdelijke rentecontracten zijn uit hoofde 
van artikel 175/3 van het Wetboek diverse rechten en taksen, on-
derworpen aan een verzekeringstaks van 2,00% indien zij worden 
afgesloten door natuurlijke personen.

Artikel 176/1 van het Wetboek diverse rechten en taksen stelt dat 
deze taks wordt berekend op het totaal van de betaalde premies.

Het is de verzekeringnemer zelf die de taks verschuldigd is, maar 
overeenkomstig artikel 177 2° van het Wetboek diverse rechten 
en taksen, kan de taks voldaan worden door de verzekeringsmaat-
schappij indien deze niet in België gevestigd is en geen aansprake-
lijke vertegenwoordiger heeft in België.

WORDT HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN: 

Artikel 1 

De Maatschappij zal de gestorte premies, na aftrek van de instap-
kosten, beleggen in de beleggingsfondsen die werden gekozen door 
de verzekeringnemer.  

De Maatschappij zal het bedrag dat overeenkomt met de taks van 
2,00% betalen aan de Belgische Staat.

Artikel 2

De verzekeringnemer erkent een bedrag dat 2,00% van de op zijn 
contract gestorte premie vertegenwoordigt,verschuldigd te zijn aan 
de Maatschappij en verbindt zich er toe dit aan de Maatschappij te-
rug te betalen. Daartoe doet de verzekeringnemer als volgt afstand 
van zijn afkooprecht ten gunste van de Maatschappij, die aanvaardt, 
en dit zoals toegelaten door artikel 119 van de wet van 25 juni 1992 
op de landverzekering:

de Maatschappij krijgt de toelating 4 afkopen door te voeren als 
volgt:  

•  1ste afkoop van 0,50% van de gestorte premie op de eerste ver-

jaardag van de begindatum van het contract, 

•   2de afkoop van 0,50% van de gestorte premie op de tweede ver-

jaardag van de begindatum van het contract,

•  3de afkoop van 0,50% van de gestorte premie op de derde verjaar-

dag van de begindatum van het contract, 

•  4de afkoop van 0,50% van de gestorte premie op de vierde ver-

jaardag van de begindatum van het contract.

Elk van de bovenvermelde afkopen zal verhoudingsgewijs verdeeld 

worden over de verschillende beleggingsfondsen die aan het con-

tract gekoppeld zijn op de dag van de afkoop. Indien het gaat om 

een geïndividualiseerd fonds, worden de afkopen bij voorrang uitge-

voerd op de aanwezige liquiditeiten.  

Het bedrag van deze afkopen zal op een rekening van Bâloise Vie 

Luxembourg S.A. gestort worden, door haarzelf gekozen.
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Opgemaakt  ........................................................, op  ................../ .................... / .............................

De verzekeringnemer in de hoedanigheid van cedent De aanvaardende begunstigde (indien toepasselijk)

| Bâloise Vie Luxembourg S.A. | Siège social: 23, rue du Puits Romain | L-8070 Bertrange | R.C.S. Luxembourg B 54 686 | 

| Société de droit luxembourgeois au capital social de € 32.680.320 | Tél. +352 290 190-1 | Fax: +352 290 190 462 |

Making you safer.
www.baloise.lu

De Maatschappij

in de hoedanigheid van cessionaris

 Alain Nicolai Romain Braas

 Administrateur-Directeur Vie Administrateur-Directeur Général

Artikel 3    

Indien het contract wordt opgezegd, gedeeltelijk of volledig wordt 
afgekocht of indien er een overlijden heeft plaatgevonden, geeft de 
verzekeringnemer uitdrukkelijk de toestemming aan de Maatschap-
pij, die aanvaardt, om naast hetgeen voorzien is in de algemene en 

bijzondere voorwaarden, het nog niet aan de Maatschappij terugbe-
taalde voorschotbedrag in te houden op de bedragen die de Maat-
schappij in uitvoering van het door de verzekeringnemer afgesloten 
contract, uit moet keren.
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Specifi eke Voorwaarden Geïndividualiseerd fonds

1.  Defi nitie en toepassingsgebied

Krachtens punt 1 i) van de Circulaire 15/3 van het Luxemburgse 
Commissariat aux Assurances betreffende de beleggingsregels voor 
levensverzekeringsproductie die gekoppeld zijn aan beleggings-
fondsen (hierna “Circulaire 15/3” genoemd), is een geïndividuali-
seerd fonds een intern fonds, al dan niet met rechtstreekse lijnen, 
dat geen rendementgarantie inhoudt, beheerd wordt door één en-
kele beheerder en gebruikt wordt als fonds voor één enkel contract. 
Een geïndividualiseerd fonds kan bijgevolg een fonds van fondsen 
of een fonds met rechtstreekse lijnen zijn.

Het geïndividualiseerd fonds is per defi nitie het fonds voor één enkel 
geïndividualiseerd Contract en kan niet gebruikt worden als fonds 
voor het contract van een andere verzekeringnemer/onderschrijver. 
Het geïndividualiseerd fonds is evenwel niet noodzakelijkerwijs het 
enige fonds van het desbetreffende geïndividualiseerde Contract, 
dat ook kan beleggen in een of meerdere andere geïndividualiseer-
de fondsen, externe fondsen en/of collectieve interne fondsen.

In geval er meerdere geïndividualiseerde fondsen bestaan binnen 
eenzelfde contract, zal elk geïndividualiseerd fonds het voorwerp 
vormen van afzonderlijke Specifi eke Voorwaarden.

Bovendien kan het Commissariat aux Assurance, in toepassing van 
de bepalingen van artikel 5.3.1 van de Circulaire 15/3, in uitzon-
derlijke gevallen en onder bepaalde voorwaarden toelaten dat ver-
schillende contracten die onderschreven zijn door dezelfde verze-
keringnemer/onderschrijver of door meerdere verzekeringnemers/
onderschrijvers die door het huwelijk verenigd zijn of die nauwe 
familiebanden hebben, gekoppeld zijn aan één enkel geïndividua-
liseerd fonds.

Overigens kan één geïndividualiseerd Contract meer dan één geïndi-
vidualiseerd fonds bevatten op voorwaarde dat de belegging in elk 
geïndividualiseerd fonds minstens 125.000 euro bedraagt.

Zoals vermeld in het voorwoord van onderhavige Specifi eke Voor-
waarden, kan het geïndividualiseerd fonds opgericht worden vanaf 
een minimale belegging van 125.000 euro in alle Contracten van de 
onderschrijver die zijn onderschreven bij de Maatschappij.

Wel laat het Commissariat aux Assurances, in afwijking op het prin-
cipe van de storting van de minimale premie bij onderschrijving, toe 
dat een geïndividualiseerd fonds wordt gebruikt wanneer de som 
van de voorziene stortingen in de loop van de eerste vijf jaren dit 
minimum bereikt en dat aan alle volgende voorwaarden is voldaan:

•  het Contract is een contract met regelmatige premies, waarbij de 
verzekeringnemer/onderschrijver een bindende juridische verbin-
tenis aangaat om alle voorziene premies te storten (een contract 
met vrije stortingen beantwoordt niet aan deze voorwaarde);

•  de verzekeringnemer/onderschrijver heeft bewijsstukken aangele-
verd met betrekking tot zijn fi nancieel vermogen om zijn verbinte-
nissen wat de premies betreft, na te komen;

•  het niet naleven van de verbintenis inzake de premies leidt tot 
fi scale gevolgen die schadelijk zijn voor de verzekeringnemer/on-
derschrijver en leidt tot het onmiddellijk stopzetten van het geïn-
dividualiseerd beheer.

2.  Beleggingsregels en -limieten

De beleggingsregels voor levensverzekeringsproducten die gekop-
peld zijn aan geïndividualiseerde fondsen zijn vastgelegd door de 
Luxemburgse wetgeving, in het bijzonder Circulaire 15/3 die een 
bepaald aantal beleggingsrestricties of -beperkingen voorziet die 
hierna beschreven staan.

Aan deze limieten of restricties, die voortvloeien uit de Luxemburg-
se wetgeving, kunnen bijkomende restricties of beperkingen worden 
gevoegd met betrekking tot de activa die in aanmerking komen of 

Voorwoord

Geachte klant,

In het kader van het onderschrijven van een levensverzekeringsovereenkomst bij onze Maatschappij, hebt u uw beleggersprofi el bepaald en 
gekozen voor een geïndividualiseerd fonds.

Het geïndividualiseerd fonds is een intern fonds, al dan niet met rechtstreekse lijnen, die geen rendementgarantie inhouden en in principe 
gebruikt worden als fonds voor één enkele levensverzekeringsovereenkomst. Het kan opgericht worden voor levensverzekeringsovereenkom-
sten die een minimale premie bij de onderschrijving omvatten van 125.000 euro voor alle contracten samen die onderschreven worden bij 
de Maatschappij.

Het geïndividualiseerd fonds biedt u de mogelijkheid te genieten van een belegging overeenkomstig het beleggersprofi el dat u hebt bepaald. 
Het is namelijk zo dat dit fonds, dat speciaal voor uw noden werd opgericht, aangepast zal worden in functie van uw risicoprofi el en van uw 
fi nanciële doelstellingen en beheerd zal worden door een hiertoe door de Maatschappij gevolmachtigde beheerder.

De onderhavige Specifi eke Voorwaarden worden aangevuld door de Algemene Voorwaarden en vormen samen met het onderschrijvingsfor-
mulier/verzekeringsvoorstel, de bijlagen bij de Specifi eke Voorwaarden en de Bijzondere Voorwaarden uw verzekeringsovereenkomst (hierna 
het “Contract” genoemd).

Bijlage bij het onderschrijvingsformulier / bij het verzekeringsvoorstel
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met betrekking tot de spreidings- of diversifi catieregels die van toe-
passing zijn op uw beleggingsbeleid maar ook met betrekking tot de 
wetgeving van het land van fi scale woonplaats van de verzekering-
nemer/onderschrijver.

Het beleggingsbeleid van uw geïndividualiseerd fonds, dat gede-
tailleerd beschreven staat in artikel 3.2 van onderhavige Specifi e-
ke Voorwaarden, is niet beperkt tot het vermelden van de geldende 
beleggingslimieten maar moet eveneens een beschrijving bevatten 
van het beleggingsbeleid van het geïndividualiseerd fonds en van 
de fi nanciële doelstellingen ervan. Zo dient bijvoorbeeld te worden 
aangegeven of er voorkeur moet worden gegeven aan een bepaalde 
activacategorie, zoals aandelen of obligaties, of er een specialisatie 
in welbepaalde geografi sche of economische sectoren is voorzien, 
of er gestreefd wordt naar regelmatige inkomsten of meerwaarden 
op kapitaal, enz.

De onderliggende activa die gekoppeld zijn aan een geïndividua-
liseerd fonds moeten de limieten respecteren van Bijlage 1 bij de 
Circulaire 15/3, die in principe maxima zijn, waarbij het de Maat-
schappij vrij staat meer beperkende strategieën voor te stellen. Deze 
gebruiksmaxima van Bijlage 1 worden normaal gezien gewaardeerd 
in vergelijking met de enige activa van het geïndividualiseerd fonds.

Het geïndividualiseerd fonds kan, op zijn minst gedeeltelijk, recht-
streeks belegd zijn in de activa van de punten 1 tot 9 van het arti-
kel 1 van het Groothertogelijk reglement van 14 december 1994 tot 
uitvoering van de gewijzigde wet van 6 december 1991 betreffende 
de verzekeringssector, waarin de erkennings- en uitoefeningsmoda-
liteiten beschreven staan van de rechtstreekse verzekeringsmaat-
schappijen.

In Bijlage 1 van onderhavige Specifi eke Voorwaarden wordt een on-
derscheid gemaakt tussen 4 types van geïndividualiseerde fondsen 
waar de verzekeringnemer/onderschrijver van de categorieën A, B, 
C en D toegang toe heeft afhankelijk van het bedrag van de beleg-
ging en van het aangegeven vermogen van de verzekeringnemer/
onderschrijver:

•  De geïndividualiseerde fondsen van het type A die toegankelijk 
zijn voor verzekeringnemers/onderschrijvers van categorie A die 
minstens 125.000 euro beleggen in al hun contracten bij de Maat-
schappij en die verklaren een vermogen in roerende waarden te 
bezitten van meer dan of gelijk aan 250.000 euro.

•  De geïndividualiseerde fondsen van het type B die toegankelijk 
zijn voor verzekeringnemers/onderschrijvers van categorie B die 
minstens 250.000 euro beleggen in al hun contracten bij de Maat-
schappij en die verklaren een vermogen in roerende waarden te 
bezitten van meer dan of gelijk aan 500.000 euro.

•   De geïndividualiseerde fondsen van het type C die toegankelijk 
zijn voor verzekeringnemers/onderschrijvers van categorie C die 
minstens 250.000 euro beleggen in al hun contracten bij de Maat-
schappij en die verklaren een vermogen in roerende waarden te 
bezitten van meer dan of gelijk aan 1.250.000.

•  De geïndividualiseerde fondsen van het type D die toegankelijk 
zijn voor verzekeringnemers/onderschrijvers van categorie D die 
minstens 1.000.000 euro beleggen in al hun contracten bij de 
Maatschappij en die verklaren een vermogen in roerende waarden 
te bezitten van meer dan of gelijk aan 2.500.000.

Het roerend vermogen omvat de totale waarde van de fi nanciële in-
strumenten van de verzekeringnemer/onderschrijver, vermeerderd 
met de bankdeposito’s en met de waarde van zijn verzekerings- en 
kapitalisatiecontracten en verminderd met allerhande schulden.

De verzekeringnemer/onderschrijver kan vragen om ondergebracht 
te worden in een hogere dan de toegewezen categorie mits hij vol-
doet aan alle volgende voorwaarden:

•  De verzekeringnemer/onderschrijver moet beantwoorden aan de 
vermogensvoorwaarden van de gevraagde hogere categorie;

•  De verzekeringnemer/onderschrijver ondertekent het document 
dat hem wordt overgemaakt door de verzekeraar, waarin de extra 
beleggingsmogelijkheden uitgelegd staan die geboden worden 
door de hogere categorie en de risico’s die verbonden zijn aan 
deze mogelijkheden;

•  De verzekeringnemer/onderschrijver legt de redenen uit waarom 
hij vraagt om ondergebracht te worden in een categorie die niet 
overeenstemt met het niveau van de belegde premies (bijv. gel-
dige redenen kunnen zijn: er bestaan levensverzekerings- en/of 
kapitalisatiecontracten die onderschreven zijn bij andere verze-
keringsmaatschappijen of de bereidheid om het beheer van een 
verzekeraar te testen alvorens hogere premies te beleggen).

De wijzigingsaanvraag van de verzekeringnemer/onderschrijver 
naar een hogere categorie is onderworpen aan de voorafgaande 
goedkeuring van de Maatschappij, die hier enkel een gunstig gevolg 
aan zal geven wanneer ze tevreden is over de uitleg van de verze-
keringnemer/onderschrijver en over het feit of laatstgenoemde de 
bijkomende risico’s die hij loopt, begrijpt.

Overigens kan de verzekeringnemer/onderschrijver altijd eisen dat 
hij ondergebracht wordt in een lagere categorie dan diegene die hem 
is toegewezen.

De categorie die wordt toegekend aan een verzekeringnemer/onder-
schrijver blijft geldig, ongeacht de latere evolutie van de waarde van 
het Contract, tenzij de verzekeringnemer/onderschrijver vraagt dat 
hij ondergebracht wordt in een andere categorie. In dit geval wordt 
rekening gehouden met de waarde van het Contract en met het ver-
mogen van de verzekeringnemer/onderschrijver op het ogenblik van 
deze vraag. 

Er dient te worden opgemerkt dat, in geval van aanvaarding van een 
aanvraag tot herklassering met betrekking tot een contract dat ge-
koppeld is aan een geïndividualiseerd fonds, de Bijlage 2 van de 
onderhavige Specifi eke Voorwaarden Geïndividualiseerd Fonds 
dientengevolge aangepast zal worden.

De beleggingen in deze 4 types fondsen moeten de catalogus res-
pecteren van de activa van Bijlage 1 van de onderhavige Specifi eke 
Voorwaarden, die met name de limieten per emittent en de globale 
limieten voorziet. Wel moeten voor een geïndividualiseerd fonds 
van het type C de beleggingen enkel de catalogus respecteren van 
de activa van Bijlage 1, maar wordt er geen enkele beperking, noch 
globale, noch per emittent, opgelegd door het Commissariat aux 
Assurances. Wat de geïndividualiseerde fondsen van het type D be-
treft, kunnen de beleggingen zonder beperking worden gerealiseerd 
in alle categorieën van fi nanciële instrumenten en in allerhande 
bankrekeningen, inclusief de rekeningen voor edelmetalen, en met 
uitsluiting van elk ander actief.

Er dient te worden gepreciseerd dat voor de activa van de categorie-
en D1 tot D4 (alternatieve fondsen) en E1 (vastgoedfondsen die ge-
nieten van een minstens halfjaarlijkse afkoopgarantie van een land 
van de zone A van de OESO) opgesomd in Bijlage 1 van de Circulaire 
15/3, een afkoopgarantie van 12 maanden is vereist.

3.  Beheer van het geïndividualiseerd fonds en 
deposito van de activa van het geïndividuali-
seerd fonds

Het geïndividualiseerd fonds wordt in principe beheerd door één 
enkele hiertoe gevolmachtigde beheerder. In uitzonderlijke gevallen 
en onder bepaalde voorwaarden kan het ook beheerd worden door 
de Maatschappij.
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Dit fonds wordt beheerd overeenkomstig het beleggingsbeleid dat 
beschreven staat in paragraaf 3.2 van de onderhavige Specifi eke 
Voorwaarden. Ingeval het Commissariat aux Assurances bepaalde 
activa zou weigeren binnen uw geïndividualiseerd fonds, verleent u 
evenwel formeel de toelating aan de Maatschappij of aan de door de 
Maatschappij gevolmachtigde beheerder van het geïndividualiseerd 
fonds om deze activa te arbitreren of te vervangen door andere toe-
laatbare activa die gekozen zijn door de Maatschappij of door de 
beheerder.

De Maatschappij verleent aan de enige beheerder en aan de be-
waarbank alle bevoegdheden die noodzakelijk zijn om de transac-
ties uit te voeren die verband houden met het beheer van de activa 
die gekoppeld zijn aan uw Contract, overeenkomstig uw fi nanciële 
doelstellingen en uw beleggingsbeleid, alsook de wettelijke en re-
gelgevende bepalingen van het Groothertogdom Luxemburg.

Er wordt gepreciseerd dat de Maatschappij, in het belang van de ver-
zekeringnemer/onderschrijver, kan beslissen om van beheerder en/
of bewaarbank te wijzigen. Ook de verzekeringnemer/onderschrijver 
kan in bepaalde omstandigheden en onder voorbehoud van erken-
ning van de nieuwe beheerder door het Commissariat aux Assuran-
ce, van beheerder veranderen.

De activa van het geïndividualiseerd fonds worden geplaatst op een 
rekening die geopend is bij een bewaarbank die gekozen wordt op 
het ogenblik van de onderschrijving van het contract en waarvan de 
gegevens vermeld staan in de onderhavige Specifi eke Voorwaarden 
van het geïndividualiseerd fonds. 

Wanneer de keuze van de bewaarbank betrekking heeft op een be-
waarbank die gevestigd is buiten de Europese Economische Ruim-
te, is elk risico dat verband houdt met de nalatigheid, de fraude, 
de wanbetaling, enz. van de bewaarbank ten laste van de verzeke-
ringnemer/onderschrijver. Het is namelijk zo dat, aangezien er geen 
harmonisering bestaat tussen de burgerlijke en prudentiële regels, 
het gebruik van bewaarbanken die gevestigd zijn buiten de Euro-
pese Economische Ruimte niet zonder risico is. Bijgevolg draagt de 
verzekeringnemer/onderschrijver alleen elk risico dat verbonden is 
aan de keuze van een bewaarbank die gevestigd is buiten de Eu-
ropese Economische Ruimte, alsook elke schade die hij zou lijden 
naar aanleiding van de nalatigheid, fraude, wanbetaling, enz. van de 
gekozen bewaarbank, alsook van de toepassing van een wettelijke 
bepaling of gerechtelijke of administratieve beschikkingen die de 
bewaarbank gehouden is in acht te nemen. 

3.1.  Hoe gebeuren de belegging en de desinvestering in het 
fonds?

De initiële belegging vindt plaats op de volgende waarderingsdatum 
volgend op de datum waarop het Contract van kracht wordt en die 
vermeld staat in artikel 3 van de Algemene Voorwaarden.

De eenheden worden berekend en toegewezen aan uw Contract op 
basis van de prijs van de eenheid op deze datum en overeenkomstig 
de regels zoals die gedefi nieerd worden door de onderhavige Spe-
cifi eke Voorwaarden, de Algemene Voorwaarden en de Bijzondere 
Voorwaarden.

In het kader van rechtstreekse of onrechtstreekse beleggingen in 
gewone alternatieve fondsen, in fondsen van alternatieve fondsen 
of in vastgoedfondsen, dient u voorafgaand aan de eerste belegging 
uw uitdrukkelijk akkoord kenbaar te maken om te beleggen in deze 
activacategorie. Hiertoe vindt u op het inschrijvingsformulier/het 
verzekeringsvoorstel een informatiebericht waarin u wordt geïnfor-
meerd over de bijzondere risico’s die verbonden zijn aan dit type 
belegging dat u dient te ondertekenen om uw akkoord kenbaar te 
maken en dit type beleggingen toe te laten.

Naar aanleiding van een arbitrage gebeurt de belegging in het (de) 

nieuwe fonds(en) op de volgende waarderingsdag die volgt op de 
desinvestering van de eenheden aan de prijzen zoals die op deze 
datum van kracht zijn.

De desinvestering van de eenheden gebeurt tegen de prijzen zoals 
die van kracht zijn de volgende waarderingsdag die volgt op de ont-
vangst van uw afkoop- of arbitrageaanvraag en van de documenten 
die door de Maatschappij geëist worden, overeenkomstig de bepa-
lingen van artikel 11 (afkoop) of van artikel 6.5 (arbitrage) van de 
Algemene Voorwaarden.

De eenheden kunnen niet worden vervreemd, met andere woorden, 
ze kunnen niet rechtstreeks worden vervreemd aan derden; de acti-
va van elk fonds blijven de eigendom van Bâloise Vie Luxembourg 
S.A.

3.2.  Wanneer en hoe berekenen we de prijs van een een-
heid?

De vereffeningswaarde of “prijs” van de eenheid hangt af van de 
prestaties van de verschillende onderliggende activa die aangehou-
den worden door het fonds.

De prijs van een eenheid wordt bepaald door de waarde van het 
fonds op de overeenkomstige waarderingsdatum te delen door het 
aantal eenheden dat op deze datum in omloop is. De prijzen worden 
elke waarderingsdag berekend. Deze berekening wordt één keer per 
maand gemaakt.

De Maatschappij is gemachtigd om de berekening van de prijs van 
de eenheden tijdelijk en met onmiddellijke ingang op te schorten 
alsook de beleggingen, desinvestering en de annulatie van de een-
heden, en wel in de volgende gevallen:

•  gedurende elke periode (behalve de gebruikelijke sluitingsdagen) 
waarin minstens één belangrijke monetaire of beursmarkt geslo-
ten is of waarvoor de uitwisselingen onderworpen zijn aan belang-
rijke restricties of opgeschort zijn;

•  wanneer de politieke, economische, militaire, monetaire, sociale 
situatie of elk geval van overmacht dat ontsnapt aan de verant-
woordelijkheid of aan de bevoegdheid van Bâloise Vie Luxem-
bourg S.A., het onmogelijk maken om via redelijke en normale 
middelen afstand te doen van zijn tegoeden zonder de belangen 
van de aandeelhouders ernstig te schaden;

•  tijdens elke verbreking van de communicaties die normaal gezien 
gebruikt worden om de prijs van om het even welke belegging van 
Bâloise Vie Luxembourg S.A. of om de courante prijzen op welke 
markt of beurs dan ook te bepalen;

•  wanneer valutabeperkingen of beperkingen inzake kapitaalbewe-
gingen verhinderen dat transacties voor rekening van Bâloise Vie 
Luxembourg S.A. worden uitgevoerd of wanneer de aan- en ver-
kooptransacties van de activa van de vennootschap niet kunnen 
worden uitgevoerd tegen normale wisselkoersen;

•  met het oog op het bepalen van de wisselpariteit in het kader van 
een fusietransactie, van een inbreng van activa, van een opsplit-
sing of van elke herstructureringsoperatie binnen, door of in een of 
meerdere fondsen en gedurende een periode van maximaal twee 
werkdagen in Luxemburg;

De opschorting van de berekening van de prijzen, van de belegging 
en van de desinvestering van eenheden, alsook de arbitrages tussen 
fondsen zal u onmiddellijk ter kennis worden gebracht, ofwel via een 
offi ciële publicatie, ofwel via elk ander geschikt communicatiemid-
del.
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De transacties zullen in overweging worden genomen op de eerste 
waarderingsdag die volgt op de stopzetting van de opschorting. In-
dien niet alle aanvragen in afwachting op eenzeldfe waarderingsdag 
verwerkt kunnen worden, zullen de oudste aanvragen prioriteit heb-
ben op de meer recente aanvragen.

3.3.  Welke zijn de evaluatiemodaliteiten van de waarde van 
het fonds?

De waarde van het fonds hangt af van de onderliggende activa waar-
uit het is samengesteld. De evaluatie van een fonds is gebaseerd op 
de volgende regels:

Activa die toegelaten zijn voor een offi ciële notering of die verhan-
deld worden op elke andere gereglementeerde markt: de evaluatie 
van elke waarde die toegelaten is voor een offi ciêle notering of die 
verhandeld wordt op elke andere gereglementeerde markt, die regel-
matig werkt, erkend is en open is voor het publiek, is gebaseerd op 
de laatste koers die gekend is op de evaluatiedag;

Activa die niet genoteerd zijn of die niet verhandeld worden op een 
beursmarkt of op elke andere gereglementeerde markt: de waar-
den die niet genoteerd zijn of die niet verhandeld worden op een 
beursmarkt of op elke andere gereglementeerde markt, die regelma-
tig werkt, erkend is en open is voor het publiek , zullen geëvalueerd 
worden op basis van de vermoedelijke realisatiewaarde, zoals die 
met de nodige voorzichtigheid en in goed vertrouwen wordt geraamd.

De waarde van het fonds vloeit voort uit de respectievelijke waarden 
van de onderliggende activa, vermeerderd met de niet belegde liqui-
diteiten, de verworven maar nog niet vervallen interesten, en vermin-
derd met de uitgaven, taksen en andere kosten die verbonden zijn 
aan het gewone beheer van het fonds, met name de bewaarkosten en 
de kosten voor fi nancieel beheer, zoals die vermeld staan in artikel 
4.3 van de onderhavige Specifi eke Voorwaarden.

Indien we in uitzonderlijke omstandigheden in de onmogelijkheid 
verkeerden om het fonds te evalueren volgens de voornoemde re-
gels, zou Bâloise Vie Luxembourg S.A. andere algemeen erkende en 
controleerbare methodes kunnen gebruiken om een gepaste waarde-
ring van de waarde van het fonds uit te voeren.

Elk fonds is onderverdeeld in eenheden en wordt individueel opgeno-
men in onze boekhouding. We creëren enkel eenheden in een fonds 
wanneer er activa worden toegevoegd aan dit fonds, en behoudens 
afhouding van uitgaven, taksen en andere kosten of herbelegging, 
wordt geen enkel actief afgehouden van een fonds zonder een ge-
lijktijdige desinvestering van het overeenkomstig aantal eenheden.

30 | 76 - DS-PROFOLIO-BENL-01-17



CS
FD

-B
EN

L-
02

-1
6

Sp
ec

ifi 
ek

e 
Vo

or
w

aa
rd

en
 - 

G
eï

nd
iv

id
ua

lis
ee

rd
 fo

nd
s 

 5
 | 

15

Bijlage 1 van Circulaire 15/3
Beleggingsregels van geïndividualiseerde fondsen

Geïndiv. fonds type A Geïndiv. fonds type B

A. OBLIGATIES
Beperking 

per emittent
Globale 

beperking Opmerking
Beperking 

per emittent
Globale 

beperking Opmerking

1.  Obligaties van een publieke emittent uit 
de EER

100% 100% 100% 100%

2.  Obligaties van een publieke emittent uit 
zone A van de OESO buiten de EER

100% 100% 100% 100%

3.   Obligaties van internationale instellingen 
waarvan minstens twee lidstaten uit de 
EER deel uitmaken

100% 100% 100% 100%

3a.  Obligaties van banken die pandbrieven 
uitgeven

100% 100% 100% 100%

4.  Obligaties van een niet-publieke emittent 
in de EER verhandeld op een gereguleerde 
markt

20% 100% 30% 100%

5.  Op een gereguleerde markt verhandelde 
obligaties van een niet-publieke emittent 
uit zone A van de OESO buiten de EER

20% 100% 30% 100%

6.  Op een gereguleerde markt in de EER ver-
handelde obligaties van een emittent van 
buiten zone A van de OESO

1% 5%

globale beperking 

van toepassing op 

het totaal van de 

posities A6 en B3

2,5% 10%

globale beperking 

van toepassing op 

het totaal van de 

posities A6 en B3

7.  Op een door het Commissariat erkende 
markt buiten de EER verhandelde obligaties 
van een emittent buiten zone A van de EER

1% 5% 2,5% 10%

8.  Niet op een gereguleerde markt verhan-
delde obligaties van een niet-publieke 
emittent uit zone A van de OESO

10% 20%

globale beperking 

van toepassing op 

het totaal van de 

posities A8 en B5

10% 20%

globale beperking 

van toepassing op 

het totaal van de 

posities A8 en B5

9.  Gestructureerde obligatieproducten be-
antwoordend aan de voorwaarden van 
punt 5.6.3. van de circulaire

100% 100% 100% 100%

a)  Uitgegeven of gewaarborgd door inter-
nationale instellingen met fi nanciele 
doelstelling waarvan minstens twee 
lidstaten uit de EER deel uitmaken 

100% 100% 100% 100%

b)  Uitgegeven of gewaarborgd door een 
bankinstelling uit zone A met een ra-
ting S&P1 gelijk aan of hoger dan A+ 

100% 100% 100% 100%

c)  Uitgegeven of gewaarborgd door een 
bankinstelling uit zone A met een ra-
ting S&P gelijk aan A of A- 

100% 100%

Beperking per emit-

tent van toepassing 

op het totaal van 

de posities A4, A5, 

A8, A9c, B1, B2, B5 

en B6c

100% 100%

d)  Uitgegeven of gewaarborgd door een 
bankinstelling uit zone A met een ra-
ting S&P gelijk aan BBB+ of BBB 

50% 100%

Beperking per emit-

tent van toepassing 

op het totaal van 

de posities A4, A5, 

A8, A9d, B1, B2, B5 

en B6d

100% 100%

 1 Alle referentie naar een S&P rating geldt voor gelijkwaardige rating van een andere agentschap.
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Geïndiv. fonds type A Geïndiv. fonds type B

B. AANDELEN
Beperking 

per emittent
Globale 

beperking Opmerking
Beperking 

per emittent
Globale 

beperking Opmerking

1.  Op een gereguleerde markt verhandelde 
aandelen van een emittent uit de EER

20% 100% 30% 100%

2.  Op een gereguleerde markt verhandelde 
aandelen van een emitttent uit zone A van 
de OESO buiten de EER

20% 100% 30% 100%

3.  Op een gereguleerde markt in de EER ver-
handelde aandelen van een emittent van 
buiten zone A van de OESO

1% 5%

globale beperking 
van toepassing op  
het totaal van de 

posities A6 en B3

2,5% 10%

globale beperking 
van toepassing op  
het totaal van de 

posities A6 en B3

4.  Op een door het Commissariat erkende 
markt buiten de EER verhandelde aande-
len van een emittent van buiten zone A 
van de OESO

1% 5% 2,5% 10%

5.  Niet op een gereguleerde markt verhan-
delde aandelen van een emittent uit zone 
A van de OESO

10% 20%

globale beperking 
van toepassing op 
het totaal van de 

posities A8 en B5

10% 20%

globale beperking 
van toepassing op 
het totaal van de 

posities A8 en B5

6.   Gestructureerde aandelenproducten be-
antwoordend aan de voorwaarden van 
punt 5.6.3 van de circulaire

100% 100% 100% 100%

a)  Uitgegeven of gewaarborgd door inter-
nationale instellingen met fi nanciele 
doelstelling waarvan minstens twee lid-
staten uit de EER deel uitmaken

100% 100% 100% 100%

b)  Uitgegeven of gewaarborgd door een 
bankinstelling uit zone A met een rating 
S&P1 gelijk aan of hoger dan A+ 

100% 100% 100% 100%

c)  Uitgegeven of gewaarborgd door een 
bankinstelling uit zone A met een rating 
S&P gelijk aan A of A- 

100% 100%

Beperking per emit-
tent van toepassing 
op het totaal van 
de posities A4, A5, 
A8, A9c, B1, B2, B5 
en B6c

100% 100%

d)  Uitgegeven of gewaarborgd door een 
bankinstelling uit zone A met een rating 
S&P gelijk aan BBB+ of BBB

50% 100%

Beperking per emit-
tent van toepassing 
op het totaal van 
de posities A4, A5, 
A8, A9d, B1, B2, B5 
en B6d

100% 100%

Geïndiv. fonds type A Geïndiv. fonds type B

C. ICBE’s
Beperking 

per emittent
Globale 

beperking Opmerking
Beperking 

per emittent
Globale 

beperking Opmerking

1.   ICBE in overeenstemming met de gewijzig-
de richtlijn 2009/65/EEG

100% 100% 100% 100%

2.   ICBE uit een EEE-land niet in overeens-
temming met de gewijzigde richtlijn

50% 100% 100% 100%

3.  ICBE uit een tot een EER-land behorend 
gebiedsdeel

2,5% 100% 2,5% 100%

4.  ICBE uit een land uit zone A van de OESO 
buiten de EER

50% 100% 100% 100%

5.  ICBE uit een land van buiten zone A van de 
OESO

2,5% 100% 2,5% 100%

2 Alle referentie naar een S&P rating geldt voor gelijkwaardige rating van een andere agentschap.
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Geïndiv. fonds type A Geïndiv. fonds type B

D. ALTERNATIEVE FONDSEN
Beperking 

per emittent
Globale 

beperking Opmerking
Beperking 

per emittent
Globale 

beperking Opmerking

1.  Enkelvoudig alternatief fonds met aan-
vullende garanties

20% 100% Belegging alleen 
toegelaten in 
open fondsen 
of fondsen waar 
minstens om de 
zes maanden 
kan uitgestapt 
worden.

30% 100% Belegging alleen 
toegelaten in 
open fondsen 
of fondsen waar 
minstens om de 
zes maanden 
kan uitgestapt 
worden.

2.  Enkelvoudig alternatief fonds zonder 
aanvullende garanties

2,5% 10% 2,5% 10%

3.  Alternatief fonds-van-fondsen met aan-
vullende garanties 

50% 100% 100% 100%

4.  Alternatief fonds-van-fondsen zonder 
aanvullende garanties

2,5% 100% 2,5% 100%

Geïndiv. fonds type A Geïndiv. fonds type B

E. ANDERE ACTIVA
Beperking 

per emittent
Globale 

beperking Opmerking
Beperking 

per emittent
Globale 

beperking Opmerking

1.  Open Vastgoedfondsen uit een land uit 
zone A van de OESO of zo’n fonds met de 
garantie dat binnen de zes maanden mag 
uitgestapt worden

5% 10%

Belegging alleen 
toegelaten in 
open fondsen 
of fondsen waar 
minstens om de 
zes maanden 
kan uitgestapt 
worden.

5% 10%

Belegging alleen 
toegelaten in 
open fondsen 
of fondsen waar 
minstens om de 
zes maanden 
kan uitgestapt 
worden.

2.  Lopende rekeningen, rekeningen met 
opzegtermijn of termijnrekeningen

100% 100% 100% 100%

3.  Niet vervallen opgelopen rente

Toegelaten als 
de intresten be-
trekking hebben 
op een activa 
behorend tot 
categorie A

Toegelaten als 
de intresten be-
trekking hebben 
op een activa 
behorend tot 
categorie A 

4.  Toegestane activa na akkoord van het 
Commissariat

0% 0% 0% 0%

Aanvullende voorwaarden:

Een intern fonds van het type A mag niet meer dan 20 % van zijn activa beleggen in roerende effecten van andere emittenten voor activaklasse 

A9 en B6 dan een zelfde niet-publieke emittent. Des te meer mag de totale waarde van roerende activa in zo’n emittenten waarin het interne 

fonds meer dan 5 % van zijn activa belegt niet hoger dan 50 % van de activa van het fonds zijn. 

Een intern fonds van het type B mag niet meer dan 30 % van zijn activa beleggen in roerende effecten van andere emittenten voor activaklasse 

A9 en B6 dan een zelfde niet-publieke emittent. Des te meer mag de totale waarde van roerende activa in zo’n emittenten waarin het interne 

fonds meer dan 5 % van zijn activa belegt niet hoger dan 50 % van de activa van het fonds zijn.

Andere categorieën van geïndividualiseerde fondsen:

Geïndividualiseerde fondsen van type C moeten de catalogus van activa van huidige bijlage A naleven maar geen globale beperking of bep-

erking per emittent door het Commissariat respecteren.

Geïndividualiseerde fondsen van type D kunnen zonder beperking in alle fi nanciële instrumenten beleggen die vermeld zijn in Bijlage 3 van 

de Circulaire en hierna weergegeven.
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Bijlage 3 van Circulaire 15/3
Lijst van de fi nanciële instrumenten *

•   (1) Effecten.

• (2) Geldmarktinstrumenten.

• (3) Rechten van deelneming in instellingen voor collectieve belegging.

•  (4) Opties, futures, swaps, rentetermijncontracten en andere derivatencontracten die betrekking hebben op effecten, valuta, rentevoeten 
of rendementen, of andere afgeleide instrumenten, indexen of maatstaven en die kunnen worden afgewikkeld door middel van materiële 
afl evering of in contanten. 

•  (5) Opties, futures, swaps, rentetermijncontracten en andere derivatencontracten die betrekking hebben op grondstoffen en in contanten 
moeten of mogen worden afgewikkeld naar keuze van een van de partijen (tenzij de reden het in gebreke blijven is of een andere gebeurtenis 
die beëindiging van het contract tot gevolg heeft). 

•  (6) Opties, futures, swaps en andere derivatencontracten die betrekking hebben op grondstoffen en alleen kunnen worden afgewikkeld door 
middel van materiële levering, mits zij worden verhandeld op een gereglementeerde markt en/of een MTF..

•   (7) Andere, niet in deel C, punt 6 vermelde opties, futures, swaps, termijncontracten en andere derivatencontracten die betrekking hebben 
op grondstoffen, kunnen worden afgewikkeld door middel van materiële levering en niet voor commerciële doeleinden bestemd zijn, en die 
de kenmerken van andere afgeleide fi nanciële instrumenten hebben, waarbij o.a. in aanmerking wordt genomen of de clearing en afwik-
keling via erkende clearinghouses geschiedt en of er regelmatig sprake is van „margin calls” (verzoek om storting van extra zekerheden).

• (8) Afgeleide instrumenten voor de overdracht van het kredietrisico. 

• (9) Financiële contracten ter verrekening van verschillen („contracts for differences”).

•  (10) Opties, futures, swaps, termijncontracten en andere derivatencontracten met betrekking tot klimaatvariabelen, vrachttarieven, emissie-
vergunningen, infl atiepercentages of andere offi ciële economische statistieken, en die contant moeten, of, op verzoek van één der partijen, 
kunnen worden afgewikkeld (anderszins dan op grond van een verzuim of een ander ontbindend element), alsmede andere derivaten-
contracten met betrekking tot activa, rechten, verbintenissen, indices en maatregelen dan die vermeld in Deel C en die de kenmerken van 
andere afgeleide fi nanciële instrumenten bezitten, waarbij o.a. in aanmerking wordt genomen of zij op een gereguleerde markt of MTF 
worden verhandeld of via erkende clearinghouses, en tevens of er regelmatig sprake is van „margin calls” (verzoek om storting van extra 
zekerheden).

*  De lijst van fi nanciële instrumenten is deze van Bijlage 1 van sectie C van de RICHTLIJN 2004/39/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 21 april 
2004betreffende markten voor fi nanciële instrumenten (MIFID Richtlijn).
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Uw intern geïndividualiseerd fonds

4.1. Categorie van het geïndividualiseerd fonds

   Gelieve de categorie van het geïndividualiseerd fonds aan te geven door het overeenkomstige vakje aan te vinken*

 Geïndividualiseerd fonds van 
het type A

u belegt minimaal 125.000 euro 
in al uw contracten samen bij 
de Maatschappij en het fonds 
en u verklaart een vermogen in 
roerende waarden** te bezitten 
dat groter is dan of gelijk is aan 
250.000 euro.

 Geïndividualiseerd fonds van 
het type B

u belegt minimaal 250.000 euro 
in al uw contracten samen bij 
de Maatschappij en u verklaart 
een vermogen in roerende waar-
den** te bezitten dat groter is 
dan of gelijk is aan 500.000 
euro.

 Geïndividualiseerd fonds van 
het type C

u belegt minimaal 250.000 euro 
in al uw contracten samen bij 
de Maatschappij en u verklaart 
een vermogen in roerende waar-
den** te bezitten dat groter is 
dan of gelijk is aan 1.250.000 
euro.

 Geïndividualiseerd fonds van 
het type D

u belegt minimaal 1.000.000 
euro in al uw contracten samen 
bij de Maatschappij en u ver-
klaart een vermogen in roerende 
waarden** te bezitten dat groter 
is dan of gelijk is aan 2.500.000 
euro.

*  In geval dit niet wordt aangegeven, zal de toegepaste categorie de minst restrictieve zijn overeenkomstig Circulaire 15/3.
**  In geval van mede-inschrijving, is het vermogen in roerende waarden dat in overweging dient te worden genomen, dat van de verzekeringnemer/onderschrijver die het minst grote vermogen in roeren-

de waarden van de twee heeft.

 

Opgemaakt te  ....................................................., op  ............  /............  / ..........................  

Handtekening van de verzekeringnemer(s)/onderschrijver(s)

4.2.  Beleggingsbeleid, fi nanciële doelstellingen en allocatie van de activa van het geïndividualiseerd fonds

 Gelieve het beleggingsbeleid van het geïndividualiseerd fonds te preciseren door het overeenkomstig vakje aan te vinken

Behoudend Indien u een behoudende belegger bent. Uw prioriteit gaat uit naar het behouden van uw kapitaal. U geeft de voorkeur 
aan beleggingen waarvan het rendement stabiel en vooraf gekend is. U wenst niet te beleggen in aandelen.

Allocatie van het type activa: Gemiddeld 0% in aandelen en aandelenfondsen Risicocategorie: 1 tot 2,51

Defensief Indien u een defensieve belegger bent. Wanneer u risico’s neemt, is dit om een hoger rendement na te streven, waarbij 
u toch uw kapitaal beschermt. Een groot deel van uw portefeuille moet belegd zijn in obligaties uitgedrukt in euro of in 
gediversifi eerde instrumenten en een klein deel is belegd in aandelen.

Allocatie van het type activa: Gemiddeld 30% in aandelen en aandelenfondsen Risicocategorie: 1 tot 2,51

Bijlage bij het onderschrijvingsformulier / bij het verzekeringsvoorstel nr. ............................................................................

Contract nr.  .........................................................................................................................................................................................................................................................

Naam van het intern geïndividualiseerd fonds:  ........................................................................................................................................................

 Nieuw geïndividualiseerd fonds  Wijziging

De onderhavige Bijlage bij de Specifi eke Voorwaarden van het intern geïndividualiseerd fonds dient ondertekend overgemaakt te 
worden aan Bâloise Vie Luxembourg S.A. voor:

 • elke aanvraag waarvoor het noodzakelijk is een of meerdere interne geïndividualiseerde fondsen op te richten

 • elke aanvraag tot wijziging van een bestaand intern geïndividualiseerd fonds (bijv.: profi elwijziging).

1  Op een schaal van 1 tot 7, waarbij de score 1 overeenstemt met het laagste risiconiveau en 7 met het hoogste risiconiveau , waarbij wordt gepreciseerd dat het laagste risico niet betekent “zonder risico”.
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Evenwichtig Indien u een evenwichtige belegger bent. Uw profi el wordt gekenmerkt door een evenwicht tussen rendement en risico. 
U zoekt zowel naar een inbreng voor uw inkomsten als naar een zekere veiligheid voor uw beleggingen. U aanvaardt 
evenwel een berekend risico te nemen op uw kapitaal om te proberen hogere rendementen te behalen. Uw portefeuille 
kan samengesteld zijn uit activa uitgedrukt in vreemde valuta, waarbij de weging in aandelen en obligaties min of meer 
identiek is.

Allocatie van het type activa: Gemiddeld 60% in aandelen en aandelenfondsen Risicocategorie: 1 tot 4,51

Dynamisch Indien u een dynamische belegger bent. U streeft naar een mooi groeipotentieel op lange termijn. U hebt een goede 
kennis van de fi nanciële markten en van de werking ervan. U wenst een hoger rendement en aanvaardt bijgevolg om 
meer risico’s te nemen. U bent er zich bewust van dat aandelen op korte termijn kunnen schommelen en u beschouwt 
een tijdelijke terugval van uw posities als een koopopportuniteit. De dynamische portefeuille belegt op internationaal 
niveau in verschillende activaklassen, waarbij het percentage aandelen relatief groot is.

Allocatie van het type activa: Gemiddeld 80% in aandelen en aandelenfondsen Risicocategorie: 1 tot 4,51

Offensief Indien u een offensieve belegger bent. Uw prioriteit gaat uit naar de meerwaarde van uw portefeuille. U bent er zich 
bewust van dat u veel risico’s neemt en dat uw beleggingen onderhevig zijn aan schommelingen. U hebt een zeer 
goede kennis van de fi nanciële markten en van de werking ervan. U hebt geen vrees voor speculatieve aandelen, voor 
aandelen van de opkomende markten of van risicovolle economische sectoren. U beschouwt de tijdelijke terugval van 
uw posities als een koopopportuniteit. De offensieve portefeuille is in hoofdzaak belegd in aandelen op internationaal 
niveau.

Allocatie van het type activa: Gemiddeld 100% in aandelen en aandelenfondsen Risicocategorie: 1 tot 71

Ander Ander beleggingsprofi el

   Gelieve de door de fi nancieel beheerder opgestelde beschrijving van het beleggingsbeleid door u ondertekend 
in bijlage bij te voegen of hierna en op gedetailleerde wijze het gewenste beleggingsprofi el te specifi ceren.

 De verzekeringnemer/onderschrijver voegt in bijlage de naar behoren gedateerde en ondertekende beschrijving van 
het beleggingsbeleid van het fonds en de overeengekomen tarifering voor de uitoefening van het beheermandaat 
van het fonds, opgesteld door de fi nancieel beheerder, bij.

 De verzekeringnemer/onderschrijver defi nieert hierna en op gedetailleerde wijze het beleggingsbeleid van het ge-
individualiseerd fonds:

  Het gewenste en hierna gedetailleerde beleggingsbeleid is onderworpen aan de voorafgaande aanvaarding door de Maatschappij.

1. Beschrijving van het gewenste beleggingsbeleid
  .................................................................................................................................................................................................................................

  .................................................................................................................................................................................................................................

  .................................................................................................................................................................................................................................

2. Soorten beleggingen

   Indien er geen keuze wordt gemaakt, kan het beheer van het fonds gebeuren via rechtstreekse en on-
rechtstreekse beleggingen.

 Het geïndividualiseerd fonds zal beheerd worden:

  Via rechtstreekse beleggingen (aandelen, obligaties, enz.)

  Via onrechtstreekse beleggingen (aandelenfondsen, obligatiefondsen, enz.) 

  Via rechtstreekse en onrechtstreekse beleggingen

3. Toegelaten activa

   Indien er geen keuze wordt gemaakt, zal de optie «Neen» van toepassing zijn.

 a.  Obligaties en gelijkgestelde waarden

 Neen Ja:  Minimum:  .......................... % Maximum:  ........................... %

 b. Aandelen en gelijkgestelde waarden

 Neen Ja:  Minimum:  .......................... % Maximum:  ........................... %

1  Op een schaal van 1 tot 7, waarbij de score 1 overeenstemt met het laagste risiconiveau en 7 met het hoogste risiconiveau , waarbij wordt gepreciseerd dat het laagste risico niet betekent «zonder risico».
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 c. Monetaire instrumenten en gelijkgestelde waarden

 Neen Ja:  Minimum:  .......................... % Maximum:  ........................... %

Kan het fonds beleggen in termijn- of zichtrekeningen (zie AV)?

 Neen Ja

 d. Alternatieve fondsen

 Neen Ja    gelieve het naar behoren ondertekende Bijlage Alternatieve Fondsen bij te voegen

 Enkel via fondsen van fondsen: 

 Neen Ja:  Minimum:  ....................... % Maximum:  .....................%

 e. Vastgoedfondsen

 Neen Ja    gelieve het naar behoren ondertekende Bijlage Vastgoedfondsen bij te voegen

 Minimum:  ....................... % Maximum:  ......................... %

 f. Gestructureerde fondsen

 Neen Ja    gelieve het naar behoren ondertekende Bijlage Gestructureerde Fondsen bij te voegen

 Minimum:  ....................... % Maximum:  ......................... %

 g. Ander activatype

 Neen Ja    het activatype invullen: ............................................................................

 Minimum:  ....................... % Maximum:  ......................... %

 h. Ander activatype

 Neen Ja    het activatype invullen: ............................................................................

 Minimum:  ....................... % Maximum:  ......................... %

4.3.   Beheerder en bewaarder van het geïndividualiseerd fonds

• Beheer van het geïndividualiseerd fonds

 • Het fi nancieel beheer van het geïndividualiseerd fonds wordt toevertrouwd aan: (Juiste benaming)  .............................................................................

 Adres:  ......................................................................................................................................................................................................................................................................

 • De kostprijs die verbonden is aan de uitoefening van het beheermandaat is vastgelegd op  ...................................................% per jaar, excl. btw.

 • Andere eventuele kosten:  ...............................................................................................................................................................................................................................

• Bewaarbank

 • Het bewaren van de activa van het fonds wordt toevertrouwd aan: (Juiste benaming)  .........................................................................................................

 Adres:  ......................................................................................................................................................................................................................................................................

 • De kostprijs die verbonden is aan de uitoefening van het mandaat van de bewaarbank is vastgelegd op  ........................ % per jaar, excl. btw.

 • Andere eventuele kosten:  ...............................................................................................................................................................................................................................

 Gevolgen van de keuze van een bewaarbank die gevestigd is buiten de Europese Economische Ruimte

  Wanneer de keuze van de bewaarbank betrekking heeft op een bewaarbank die gevestigd is buiten de Europese Economische Ruimte, is 
elk risico dat verband houdt met de nalatigheid, de fraude, de wanbetaling, enz. van de bewaarbank ten laste van de verzekeringnemer/
onderschrijver. Het is namelijk zo dat, aangezien er geen harmonisering bestaat tussen de burgerlijke en prudentiële regels, het gebruik van 
bewaarbanken die gevestigd zijn buiten de Europese Economische Ruimte niet zonder risico is. Bijgevolg draagt de verzekeringnemer/onder-
schrijver alleen elk risico dat verbonden is aan de keuze van een bewaarbank die gevestigd is buiten de Europese Economische Ruimte, als-
ook elke schade die hij zou lijden naar aanleiding van de nalatigheid, fraude, wanbetaling, enz. van de gekozen bewaarbank, alsook van de 
toepassing van een wettelijke bepaling of gerechtelijke of administratieve beschikkingen die de bewaarbank gehouden is in acht te nemen.
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5. Verklaringen verzekeringnemer/onderschrijver

•  U verklaart gewaarschuwd te zijn over het feit dat de producten die gecommercialiseerd worden door Bâloise Vie Luxembourg S.A., complexe 
producten zijn die gekoppeld zijn aan beleggingsfondsen in rekeneenheden en dat bijgevolg, aangezien er geen kapitaalwaarborg wordt 
geboden door de verzekeringsmaatschappij, de waarde van het contract zowel op- als neerwaarts kan schommelen in functie van de evolu-
tie van de fi nanciële markten zodat, in geval van afkoop van het contract of na het vervallen ervan, de uitkeringen die gestort worden door 
Bâloise Vie Luxembourg S.A. lager kunnen zijn dan de belegde premies en bijgevolg kunnen leiden tot een verlies van het belegde kapitaal.

•   U bent er zich van bewust dat het fi nancieel risico dat u draagt in verhouding staat tot de risicograad van de onderliggende activa van het 
(de) fonds(en) waaraan het contract is gekoppeld.

•  U erkent kennis genomen te hebben van het advies van de bemiddelaar en/of van Bâloise Vie Luxembourg S.A. over het feit of het contract 
dat u wenst te onderschrijven in overeenstemming is met het beleggingsbeleid dat u van plan bent te volgen ten aanzien van de informatie 
die hij/zij u heeft verschaft. Bijgevolg bevestigt u dat uw contract gekoppeld wordt overeenkomstig de wensen die u hebt geuit, zelfs wan-
neer uit het advies dat u werd meegedeeld door de bemiddelaar en/of Bâloise Vie Luxembourg S.A. blijkt dat dit gewenste beleggingsbeleid 
niet geschikt is in het licht van uw beleggersprofi el. U bevestigt dat uw contract gekoppeld dient te worden overeenkomstig de wensen die 
u hebt geuit, zelfs al kon het advies van de bemiddelaar en/of van Bâloise Vie Luxembourg S.A. u niet worden meegedeeld, gelet op de 
verschafte informatie.

•   U erkent en aanvaardt alleen de risico’s te dragen die verbonden zijn aan de beleggingen die zullen worden gerealiseerd via het Contract 
dat u van plan bent te onderschrijven of dat u hebt onderschreven, inclusief de mogelijkheid om de kapitalen die belegd zijn in de geko-
zen fondsen geheel of gedeeltelijk te verliezen. Ook erkent en aanvaardt u dat Bâloise Vie Luxembourg S.A. niet aansprakelijk kan worden 
gesteld voor elke schade, van welke aard dan ook, die u zou lijden als gevolg van beleggingen die gerealiseerd zijn via het contract of het 
geïndividualiseerd fonds.

•   U verklaart geïnformeerd te zijn over het feit dat u de mogelijkheid hebt om aan de bemiddelaar en aan Bâloise Vie Luxembourg S.A. te vra-
gen om u op elk moment, inclusief alvorens te kiezen om uw contract te koppelen aan een duidelijk gedefi nieerd fonds, alle informatie te ver-
schaffen met betrekking tot de afspraken wat betreft de vergoedingen, commissies en niet-geldelijke voordelen die Bâloise Vie Luxembourg 
S.A., de bemiddelaar of andere personen, zouden ontvangen naar aanleiding van de onderschrijving van het contract en van de verwerving 
van deelbewijzen van het fonds of van activa die u gekoppeld zou wensen te zien, alsook met betrekking tot de redenen van de toekenning 
ervan.

•  U erkent de Specifi eke Voorwaarden en de bijlagen erbij te hebben ontvangen, er kennis van te hebben genomen, te hebben begrepen, te 
hebben bevestigd en te hebben aanvaard.

Opgemaakt te  ....................................................., op  ............  /............  / ..........................  

Handtekening van de verzekeringnemer(s)/onderschrijver(s)
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Bijzondere verklaring
betreffende de keuze van een bewaarder die gevestigd is buiten
de Europese Economische Ruimte

(Document dat ondertekend dient te worden wanneer het contract gekoppeld is aan een geïndividualiseerd fonds 
dat bewaard wordt buiten de EER)

Bijlage bij het onderschrijvingsformulier / bij het verzekeringsvoorstel nr. ............................................................................

Naam van het intern geïndividualiseerd fonds:  ........................................................................................................................................................

•  U, ondergetekende, verzekeringnemer/onderschrijver, verklaart dat u alleen elk risico draagt dat verbonden is aan de keuze van de bewaar-
bank van het geïndividualiseerd fonds. Bijgevolg verklaart u er zich bewust van te zijn en te aanvaarden dat de verzekeringsmaatschappij 
niet aansprakelijk kan worden gesteld voor elke schade die u zou lijden als gevolg van elke nalatigheid, fraude, wanbetaling, enz. van de 
gekozen bewaarbank.

•  U verklaart geïnformeerd te zijn over het feit dat de samenwerkingsprocedures tussen de geldige toezichtautoriteiten voor verzekeringen op 
het grondgebied van de Europese Unie niet werkbaar zijn en dat u bijgevolg een groter risico loopt in geval van wanbetaling van de bewaar-
bank. U verklaart te aanvaarden dat het groter risico waarvan sprake in geen geval gedragen zal worden door de verzekeringsmaatschappij.

•  U verklaart meegewerkt te hebben aan de aanstelling van de bewaarder, of, op zijn minst, geïnformeerd te zijn over deze aanstelling en deze 
te hebben aanvaard.

•  De verzekeringsmaatschappij erkent dat de verzekeringnemer/onderschrijver het recht heeft om op elk moment van bewaarbank te wijzi-
gen. In dit geval zullen de verzekeringsmaatschappij en de verzekeringnemer/onderschrijver een nieuwe bewaarbank overeenkomen uit de 
bankinstellingen waarmee de verzekeraar reeds een bewaarovereenkomst heeft afgesloten.

 De verzekeringsmaatschappij

 Julia Eisenmann Alain Nicolai
 Directeur-Vie International Administrateur-Directeur Vie

Te ...................................................................................  , op  ............  /  ..........  / ..........................  

Handtekening(en) van de verzekeringnemer(s)
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Speciaal mandaat
Overdracht van gegevens naar bewaarbanken en beheerders die geves-
tigd zijn in Zwitserland

Ingeval u ervoor gekozen hebt om uw levensverzekeringscontract te koppelen aan een intern geïndividualiseerd fonds waarvan de activa wor-
den bewaard en/of beheerd door een instelling die gevestigd is in Zwitserland, verklaart u bij deze er zich bewust van te zijn en te aanvaarden 
dat Bâloise Vie Luxembourg S.A. zich onderwerpt aan de verplichtingen die opgelegd zijn door de Zwitserse federale toezichthoudende over-
heid op de financiële markten (FINMA) zoals deze voortvloeien uit de communicaties FINMA 9 (2010) van 27 april 2010 en FINMA 18 (2010) 
van 30 december 2010, volgens de bepalingen waarvan ze aan de instellingen die gevestigd zijn in Zwitserland, die hiervoor de aanvraag 
doen, bij wie voornoemde activa van het fonds worden bewaard en/of beheerd, de volgende informatie moeten meedelen:

 •  de naam en voornaam, adres van woonplaats, geboortedatum, nationaliteit van de ondergetekende, alsook van de economisch be-
gunstigde van de verzekeringspolis,

 •  het nummer van de verzekeringspolis van de ondergetekende.

Hiertoe ontheft u Bâloise Vie Luxembourg S.A. van het beroepsgeheim waartoe ze gehouden is krachtens artikel 300 van de Luxemburgse Wet 
op de Verzekeringssector van 7 december 2015 en verklaart u Bâloise Vie Luxembourg S.A. niet aansprakelijk te stellen voor elke schade die 
u zou lijden als gevolg van de mededeling van de bovengenoemde informatie aan de instelling(en) die gevestigd is (zijn) in Zwitserland en bij 
wie de activa van het geïndividualiseerd fonds dat gekoppeld is aan uw Contract worden bewaard en/of beheerd.

Uitdrukkelijke handtekening van de verzekeringnemer(s)/onderschrijver(s)

In geval van niet-ondertekening, zullen de premies van uw contract herbelegd worden in een geïndividualiseerd fonds waarvan de activa

 1. zullen worden bewaard bij een door ons gekozen kredietinstelling die gevestigd is in de Europese Economische Ruimte;

 2.  zullen worden beheerd door een door ons gekozen beheerder die gevestigd is in de Europese Economische Ruimte en die verantwoor-
delijk is voor het volgen van een beleggingsbeleid dat vergelijkbaar is met het beleid dat de Zwitserse beheerder gevolgd zou hebben, 
zonder dat we kunnen waarborgen dat het beleggingsbeleid dat gevolgd zou worden door de Zwitserse beheerder strikt in acht zou 
worden genomen.

In de veronderstelling dat, om welke reden dan ook, er rechten van uw verzekeringscontract overgedragen zouden moeten worden aan derden, 
dan zullen zij ook moeten toelaten dat hun namen, voornamen, adressen van woonplaats, geboortedata, nationaliteiten en polisnummers 
meegedeeld worden aan de kreidetinstellingen en/of beheerders die gevestigd zijn in Zwitserland.

Uitdrukkelijke handtekening van de verzekeringnemer(s)/onderschrijver(s)
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Speciaal mandaat
Overdracht van gegevens naar bewaarbanken en beheerders die geves-
tigd zijn in Monaco

Ingeval u ervoor gekozen hebt om uw levensverzekeringscontract te koppelen aan een intern geïndividualiseerd fonds waarvan de activa wor-
den bewaard en/of beheerd door een instelling die gevestigd is in Monaco, verklaart u bij deze er zich bewust van te zijn en te aanvaarden dat 
Bâloise Vie Luxembourg S.A. zich onderwerpt aan de verplichtingen die opgelegd zijn door de Monegaskische autoriteiten zoals deze voort-
vloeien uit artikel 9 van de Verordening nr. 2.318 van 03/08/2009 waarin de toepassingsvoorwaarden vastgelegd zijn met betrekking tot de 
strijd tegen het witwassen van geld, de financiering van het terrorisme en de corruptie volgens de bepalingen waarvan ze aan de instellingen 
die gevestigd zijn in Monaco, die hiervoor de aanvraag doen, bij wie voornoemde activa van het fonds worden bewaard en/of beheerd, de 
volgende informatie moeten meedelen:

 •  de naam en voornaam, adres van woonplaats, geboortedatum, nationaliteit van de ondergetekende, alsook van de economisch be-
gunstigde van de verzekeringspolis,

 •  het nummer van de verzekeringspolis van de ondergetekende.

Hiertoe ontheft u Bâloise Vie Luxembourg S.A. van het beroepsgeheim waartoe ze gehouden is krachtens artikel 300 van de Luxemburgse Wet 
op de Verzekeringssector van 7 december 2015 en verklaart u Bâloise Vie Luxembourg S.A. niet aansprakelijk te stellen voor elke schade die 
u zou lijden als gevolg van de mededeling van de bovengenoemde informatie aan de instelling(en) die gevestigd is (zijn) in Monaco en bij wie 
de activa van het geïndividualiseerd fonds dat gekoppeld is aan uw Contract worden bewaard en/of beheerd.

Uitdrukkelijke handtekening van de verzekeringnemer(s)/onderschrijver(s)

In geval van niet-ondertekening, zullen de premies van uw contract herbelegd worden in een geïndividualiseerd fonds waarvan de activa

 1. zullen worden bewaard bij een door ons gekozen kredietinstelling die gevestigd is in de Europese Economische Ruimte;

 2.  zullen worden beheerd door een door ons gekozen beheerder die gevestigd is in de Europese Economische Ruimte en die verant-
woordelijk is voor het volgen van een beleggingsbeleid dat vergelijkbaar is met het beleid dat de Monegaskische beheerder gevolgd 
zou hebben, zonder dat we kunnen waarborgen dat het beleggingsbeleid dat gevolgd zou worden door de Monegaskische beheerder 
strikt in acht zou worden genomen.

In de veronderstelling dat, om welke reden dan ook, er rechten van uw verzekeringscontract overgedragen zouden moeten worden aan derden, 
dan zullen zij ook moeten toelaten dat hun namen, voornamen, adressen van woonplaats, geboortedata, nationaliteiten en polisnummers 
meegedeeld worden aan de kreidetinstellingen en/of beheerders die gevestigd zijn in Monaco.

Uitdrukkelijke handtekening van de verzekeringnemer(s)/onderschrijver(s)

| Bâloise Vie Luxembourg S.A. | Siège social: 23, rue du Puits Romain | L-8070 Bertrange | R.C.S. Luxembourg B 54 686 | 

| Société de droit luxembourgeois au capital social de € 32.680.320 | Tél. +352 290 190-1 | Fax: +352 290 190 462 |

Making you safer.
www.baloise-international.lu
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Financiële infofiche
BELGIUM

PROFOLIO • Levensverzekering voor tak 23

Type levensverzekering
Levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen, met als doel de 
uitkering van een kapitaal bij leven en/of bij overlijden van de verzekerde perso(o)ne(n), vermeld in 
de Bijzondere Voorwaarden.

Waarborgen

Uitkering bij Leven: contract verkoopwaarde.

Uitkering bij Overlijden: contract verkoopwaarde (basisuitkering).

 Mogelijkheid om een bijkomende overlijdensdekking af te sluiten: bovenop de basisuitkering wordt 
dan een bijkomend kapitaal uitgekeerd waarvan het bedrag afhankelijk is van de gekozen optie
(art. 13.2 Algemene Voorwaarden.)

Doelgroep
De particuliere belegger met een voorzichtig tot dynamisch risicoprofiel, afhankelijk van de gekozen 
fondsen.

Fondsen

Externe, Geïndividualiseerde en Collectieve interne fondsen.

De Interne en Geïndividualiseerde Fondsen zijn beschreven in de Specifieke Voorwaarden die worden 
ondertekend samen met het verzekeringsvoorstel. De beschrijving van Externe Fondsen vindt U in de 
fondsfi ches.

Risicoklasse
De risicoklasse van de fondsen staat vermeld in de fondsfi ches en in de Specifieke Voorwaarden van 
de  Geïndividualiseerde en de Collectieve Interne Fondsen.

Rendement
Zie hiervoor de Specifieke Voorwaarden en de fondsfiches.

Het financiële risico wordt gedragen door de verzekeringnemer, er is dus geen rendementsgarantie 
vanwege Bâloise Vie Luxembourg.

Rendementen
uit het verleden

Raadpleeg hiervoor de factsheets van de respectievelijke fondsen.

Instapkosten Van 0 tot 5 % op de premie.

Beheerskosten Maximaal 1,2% per jaar.

Uitstap- /afkoopkosten
Geen. In bepaalde gevallen kunnen uitstap- of afkoopkosten aangerekend worden (zie de Specifieke
Voorwaarden en factsheet van de fondsen voor details hierover).

Arbitragekosten
Een gratis arbitrage (overstap) per kalenderjaar.
Voor bijkomende arbitrages wordt 0,5 % van de waarde in euro van de verkochte eenheden aange-
rekend, met een maximum van 750 € per arbitrage.

Kosten bij wijziging van 
premieverdeling

Een maal per jaar gratis.

Voor bijkomende wijzigingen wordt 50 € aangerekend (door proportionele afhouding van eenhe-
den).
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Overlijdensdekking-
kosten

In geval van onderschrijving aan een facultatieve dekking overlijden, kan de maatschappij risicopre-
mies heffen om de gegarandeerde uitkering in geval van overlijden te dekken.
Deze premie is variabel en afhankelijk van de contractwaarde en de leeftijd van de verzekerde op 
het moment van de berekening.

Toetreding
Het contract wordt van kracht na betaling van de eerste premie en de aanvaarding daarvan door de
Maatschappij. Alleen de uitgifte van de Bijzondere voorwaarden materialiseren aanvaarding door de
Maatschappij.

Duur
Het contract is gesloten voor onbepaalde tijd of voor een vaste termijn dat wordt uitgedrukt in volle 
jaren vanaf de ingangsdatum van het contract. Het contract beëindigt in geval van totale afkoop, 
overlijden van  de verzekerde(n) of in geval van opzegging.

Inventariswaarde

Frequentie van waardering van de fondsen: 
•  Externes fondsen hebben een dagelijkse waardering tenzij anders bepaald (cf. Termsheet of Pros-

pectus).
•  Collectieve interne fondsen zijn in principe een keer per week gewaardeerd.
•  Geindividualiseerde fondsen (fonds dédiés) worden een keer per maand gewaardeerd en bij iede-

re transactie (cf. Specifi eke Woorwaarden van de interne fondsen).
Er is geen publicatie van de inventariswaarden. Ze worden u medegedeeld op simpele aanvraag bij
de maatschappij.

Premie
Eenmalige premies. Minimumpremie : 25.000 €. 
Bijkomende stortingen mogelijk vanaf 5.000 €.

Fiscaliteit

Als Belgisch inwoner bent u onderworpen aan de Belgische fiscaliteit.

Er wordt een taks van 2% geheven op de gestorte premies.

Aan beleggingsfondsen gekoppelde levensverzekeringen zijn niet onderworpen aan beurstaks. 

De uitkeringen bij overlijden zijn onderworpen aan successierechten.

De begunstigden worden geacht persoonlijk de ontvangen bedragen aan te geven. 

De afgekochte bedragen zijn niet onderworpen aan enige belasting.

Afkoop / Opname

Volledige of gedeeltelijke afkopen zijn mogelijk op elk moment, zonder kosten.

De aanvraag tot afkoop gebeurt schriftelijk door middel van een formulier dat daartoe bestemd is.

In geval van volledige afkoop dient de originele polis bijgevoegd te worden, alsook een recente 
kopie van de identiteitskaart van de verzekeringnemer.

Overstap (arbitrage) De aanvraag tot overstap naar een ander fonds gebeurt schriftelijk aan Bâloise Vie Luxembourg.

Informatie

 •  Bij aanvang van ieder kalenderjaar ontvangt u gratis een uittreksel met de volgende informatie: 
bedrag van de bijkomende overlijdensdekking, benaming, aantal en waarde van de eenheden, 
contractwaarde.

•   De financiële infofiche, de algemene voorwaarden, de specifiekevoorwaarden van de collectieve 
interne fondsen zijn beschikbaar op gewone aanvraag bij Bâloise Vie Luxembourg.

•   Informatie over het Beleid inzake belangenconflicten is beschikbaar op aanvraag bij Bâloise Vie 
Luxembourg S.A.

•  Eventuele belangenconflicten die kunnen veroorzaakt worden door het afsluiten van een contract 
kunnen op aanvraag bij de verzekeringsbemiddelaar worden vastgelegd.

| Bâloise Vie Luxembourg S.A. | Siège social: 23, rue du Puits Romain | L-8070 Bertrange | R.C.S. Luxembourg B 54 686 | 

| Société de droit luxembourgeois au capital social de € 32.680.320 | Tél. +352 290 190-1 | Fax: +352 290 190 462 |

Making you safer.
www.baloise-international.lu
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ProFolio
Informatienota

1.  Wie is uw verzekeringspartner ?

De verzekeringsmaatschappij waarmee u dit verzekeringscontract 
afsluit, is Bâloise Vie Luxembourg S.A., met hoofdzetel te L-8070 
Bertrange, 23, rue du Puits Romain, Bourmicht, H.R. Luxemburg B 
54686.

2.  Wat zijn de belangrijkste kenmerken van het ProFo-
lio contract ?

ProFolio is een levensverzekering gekoppeld aan beleggingsfondsen 
die de uitkering voorziet van een kapitaal bij leven of overlijden van 
de verzekerde perso(o)n(en), vermeld in de Bijzondere Voorwaarden. 

Het contract voorziet de betaling van eenmalige of periodieke pre-
mies.

De precieze modaliteiten vindt u terug in de Bijzondere Voorwaar-
den.

De duur van het contract kan onbepaald zijn of bij aanvang van het 
contract worden vastgelegd.

De munteenheid van het contract is  de euro.

Voor de aanvang van het contract bepaalt u uw persoonlijke beleg-
gingsstrategie. U hebt de mogelijkheid fondsen uit verschillende 
categorieën te kiezen.

Externe fondsen. U kiest een of meerdere beleggingsfondsen uit 
onze selectie van beleggingsfondsen van gereputeerde vermogens-
beheerders.

Interne verzekeringsfondsen. Wij bieden u de mogelijkheid in in-
terne, door onze eigen of gevolmachtigde vermogensbeheerders 
beheerde fondsen te beleggen. Deze fondsen zijn op basis van dui-
delijke risicoprofi elen gedefi nieerd.

Geïndividualiseerd fonds (fonds dédié).  Vanaf 125.000 euro (be-
drag belegd in alle contracten ondergeschreven bij de Maatschap-
pij) kunnen wij exclusief voor u een geïndividualiseerd fi nancieel 
beheer oprichten, aangepast aan uw persoonlijke wensen. Dit fonds 
kan door ons worden beheerd of door een gezamenlijk gekozen ge-
volmachtigde vermogensbeheerder. Een geïndividualiseerd contract 
mag meer dan een geïndividualiseerd fonds bevatten, op voorwaar-
de dat de belegging in elk geïndividualiseerd fonds minstens 125 000 
euro bedraagt.

Voor aanvang van het contract kiest u ook uit de aangegeven opties 
de gewenste overlijdensdekking en duidt u de verzekerde persoon 
aan.

De precieze werking, evenals verdere details, vindt u in de Algeme-
ne Voorwaarden.

3.  Welke Algemene Voorwaarden beheersen het con-
tract en welke wetgeving is van toepassing ?

Uw inschrijvingsaanvraag wordt beheerst door onze Algemene Voor-
waarden voor ProFolio levensverzekeringscontracten, gekoppeld 
aan beleggingsfondsen. Deze worden gevoegd bij het verzekerings-
voorstel. De Algemene Voorwaarden worden aangevuld met de Spe-
cifi eke Voorwaarden van de verschillende Fondsen.

Dit contract wordt beheerst door het recht van het land, waar u op 
het moment van het afsluiten van het contract uw normale woon-
plaats heeft.

4.    Hoe kunt u het contract vroegtijdig opzeggen ?

U kunt uw contract opzeggen vanaf de datum van de ondertekening 
van het voorstel tot uiterlijk 30 dagen na ontvangst van de Bijzon-
dere Voorwaarden of binnen de 30 dagen nadat u in kennis gesteld 
bent dat het krediet ter dekking of wedersamenstelling waarvan het 
contract werd afgeloten, werd afgewezen. Daartoe stuurt u ons uw 
contract terug per aangetekende brief met ontvangstbewijs. Zie voor 
meer details artikel 5 van de Algemene Voorwaarden.

5.  Over welke fondsdocumentatie dient u te beschik-
ken vooraleer het contract af te sluiten ?

Voor ieder intern, extern of geïndividualiseerd fonds waarin u belegt, 
heeft u vooraleer het contract af te sluiten of op het moment waarop 
u in een gekozen fonds belegt, recht de hierna opgesomde informa-
tie kostenloos aan te vragen.

Daarnaast kunt u eenmaal per jaar gratis een geactualiseerde versie 
van deze informatie opvragen, alsook een jaarlijks overzicht van de 
evolutie van uw contract. Meer bepaald kunt u een overzicht eisen 
van de recentste jaarprestaties van de fondsen  in uw contract. 

Vooraleer  rechtstreeks of onrechtstreeks te beleggen in gewone 

Geachte klant,

Met het afsluiten van deze levensverzekering, gekoppeld aan beleggingsfondsen, hebt u een belangrijke beslissing genomen.

De wederzijdse rechten en plichten uit dit verzekeringscontract worden beheerst door de Algemene Voorwaarden ProFolio, die integraal deel 
uitmaken van het verzekeringscontract. Deze consumenteninformatie biedt u een globaal overzicht van de belangrijkste kenmerken van uw 
contract.  Wij nodigen u uit de verschillende contractdocumenten zorgvuldig door te nemen, in het bijzonder de Algemene Voorwaarden.

Wat de fondsen betreft, verwijzen wij naar artikel 5 van deze informatienota, naar de Specifi eke Voorwaarden van de verschillende fondsen 
en de actuele fondsdocumentatie.
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ProFolio
Informatienota

1.  Wie is uw verzekeringspartner ?

De verzekeringsmaatschappij waarmee u dit verzekeringscontract 
afsluit, is Bâloise Vie Luxembourg S.A., met hoofdzetel te L-8070 
Bertrange, 23, rue du Puits Romain, Bourmicht, H.R. Luxemburg B 
54686.

2.  Wat zijn de belangrijkste kenmerken van het ProFo-
lio contract ?

ProFolio is een levensverzekering gekoppeld aan beleggingsfondsen 
die de uitkering voorziet van een kapitaal bij leven of overlijden van 
de verzekerde perso(o)n(en), vermeld in de Bijzondere Voorwaarden. 

Het contract voorziet de betaling van eenmalige of periodieke pre-
mies.

De precieze modaliteiten vindt u terug in de Bijzondere Voorwaar-
den.

De duur van het contract kan onbepaald zijn of bij aanvang van het 
contract worden vastgelegd.

De munteenheid van het contract is  de euro.

Voor de aanvang van het contract bepaalt u uw persoonlijke beleg-
gingsstrategie. U hebt de mogelijkheid fondsen uit verschillende 
categorieën te kiezen.

Externe fondsen. U kiest een of meerdere beleggingsfondsen uit 
onze selectie van beleggingsfondsen van gereputeerde vermogens-
beheerders.

Interne verzekeringsfondsen. Wij bieden u de mogelijkheid in in-
terne, door onze eigen of gevolmachtigde vermogensbeheerders 
beheerde fondsen te beleggen. Deze fondsen zijn op basis van dui-
delijke risicoprofi elen gedefi nieerd.

Geïndividualiseerd fonds (fonds dédié).  Vanaf 125.000 euro (be-
drag belegd in alle contracten ondergeschreven bij de Maatschap-
pij) kunnen wij exclusief voor u een geïndividualiseerd fi nancieel 
beheer oprichten, aangepast aan uw persoonlijke wensen. Dit fonds 
kan door ons worden beheerd of door een gezamenlijk gekozen ge-
volmachtigde vermogensbeheerder. Een geïndividualiseerd contract 
mag meer dan een geïndividualiseerd fonds bevatten, op voorwaar-
de dat de belegging in elk geïndividualiseerd fonds minstens 125 000 
euro bedraagt.

Voor aanvang van het contract kiest u ook uit de aangegeven opties 
de gewenste overlijdensdekking en duidt u de verzekerde persoon 
aan.

De precieze werking, evenals verdere details, vindt u in de Algeme-
ne Voorwaarden.

3.  Welke Algemene Voorwaarden beheersen het con-
tract en welke wetgeving is van toepassing ?

Uw inschrijvingsaanvraag wordt beheerst door onze Algemene Voor-
waarden voor ProFolio levensverzekeringscontracten, gekoppeld 
aan beleggingsfondsen. Deze worden gevoegd bij het verzekerings-
voorstel. De Algemene Voorwaarden worden aangevuld met de Spe-
cifi eke Voorwaarden van de verschillende Fondsen.

Dit contract wordt beheerst door het recht van het land, waar u op 
het moment van het afsluiten van het contract uw normale woon-
plaats heeft.

4.    Hoe kunt u het contract vroegtijdig opzeggen ?

U kunt uw contract opzeggen vanaf de datum van de ondertekening 
van het voorstel tot uiterlijk 30 dagen na ontvangst van de Bijzon-
dere Voorwaarden of binnen de 30 dagen nadat u in kennis gesteld 
bent dat het krediet ter dekking of wedersamenstelling waarvan het 
contract werd afgeloten, werd afgewezen. Daartoe stuurt u ons uw 
contract terug per aangetekende brief met ontvangstbewijs. Zie voor 
meer details artikel 5 van de Algemene Voorwaarden.

5.  Over welke fondsdocumentatie dient u te beschik-
ken vooraleer het contract af te sluiten ?

Voor ieder intern, extern of geïndividualiseerd fonds waarin u belegt, 
heeft u vooraleer het contract af te sluiten of op het moment waarop 
u in een gekozen fonds belegt, recht de hierna opgesomde informa-
tie kostenloos aan te vragen.

Daarnaast kunt u eenmaal per jaar gratis een geactualiseerde versie 
van deze informatie opvragen, alsook een jaarlijks overzicht van de 
evolutie van uw contract. Meer bepaald kunt u een overzicht eisen 
van de recentste jaarprestaties van de fondsen  in uw contract. 

Vooraleer  rechtstreeks of onrechtstreeks te beleggen in gewone 

Geachte klant,

Met het afsluiten van deze levensverzekering, gekoppeld aan beleggingsfondsen, hebt u een belangrijke beslissing genomen.

De wederzijdse rechten en plichten uit dit verzekeringscontract worden beheerst door de Algemene Voorwaarden ProFolio, die integraal deel 
uitmaken van het verzekeringscontract. Deze consumenteninformatie biedt u een globaal overzicht van de belangrijkste kenmerken van uw 
contract.  Wij nodigen u uit de verschillende contractdocumenten zorgvuldig door te nemen, in het bijzonder de Algemene Voorwaarden.

Wat de fondsen betreft, verwijzen wij naar artikel 5 van deze informatienota, naar de Specifi eke Voorwaarden van de verschillende fondsen 
en de actuele fondsdocumentatie.
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alternatieve fondsen, dakfondsen van alternatieve fondsen of im-
mobiliënfondsen, dient u expliciet toestemming te geven om in 
dergelijke activaklassen te investeren. In uw verzekeringsvoorstel is 
een informatienota bijgesloten over de specifi eke risico’s van deze 
vorm van beleggen. De ondertekening van deze nota geldt als uw 
toestemming. In afwijking van de eerste alinea van deze paragraaf, 
geven wij u de hierna opgesomde informatie ambtshalve.

5.1. Interne fondsen.

a) naam van het fonds ;

b)  identiteitsgegevens van de beheerder van het intern fonds ; 

c)  het type intern fonds rekening houdens met de classifi catie zoals 
vermeld in punt 5.1.1. van de Circulaire 15/3 van 24 maart 2015 
van het Commissariat aux Assurances ;

d)  beleggingspolitiek van het fonds met inbegrip van de eventuele 
bijzondere informatie over de geografi sche of economische sec-
tor ;

e) een aanwijzing of het fonds in alternatieve fondsen mag beleggen ;

f)  informatie over het risicoprofi el van de belegger en de beleg-
gingshorizon met betrekking tot het fonds ;

g)  lanceringsdatum en eventuele sluitingsdatum van het fonds ;

h)  jaarlijkse rendementen van de laatste vijf jaar of sinds de lance-
ringsdatum indien het fonds nog geen 5 jaar bestaat ;

i)  benchmark, of bij gebrek aan een expliciete verwijzing, een of 
meerdere benchmarks waartegen de prestaties van het fonds 
kunnen afgewogen worden ;

j)  de plaats waar  gegevens betreffende de afzonderlijke boekhou-
ding van het fonds kunnen verkregen of geraadpleegd worden ;

k)  de waarderingsmodaliteiten en in voorkomend geval, de publica-
tie van de inventariswaarden van het fonds ; 

Bovendien behouden wij ons de mogelijkheid voor om de beleg-
gingspolitiek van een intern fonds aanzienlijk te wijzigen of een 
aangeboden intern fonds te sluiten onder de in de Algemene Voor-
waarden bepaalde voorwaarden. In het geval dat de beleggingspo-
litiek aanzienlijk wordt gewijzigd of het fonds wordt gesloten kunt u 
kiezen voor :

•  een kostenloze overstap (arbitrage) naar een ander fonds, intern of 
extern, met een gelijkaardige beleggingsstrategie en kostenpercen-
tage als het gewijzigde of gesloten fonds, of 

•  een kostenloze overstap naar liquiditeiten of een investering zon-
der beleggingsrisico , of

•  opzegging van het verzekeringscontract zonder enige afkooppena-
liteit, tenzij de waarde van de eenheden van de fondsen die aan-
zienlijk worden gewijzigd of gesloten lager is dan 20% van de totale 
contractwaarde; in dat geval wordt een kostenloze afkoop beperkt 
tot de  eenheden van de desbetreffende fondsen. 

Indien wij uw keuze niet binnen de termijn vermeld in de Algemene 
Voorwaarden, hebben ontvangen, zullen wij ambtshalve overgaan 
tot de arbitrage naar liquiditeiten of een product zonder beleggings-
risico. 

5.2. Externe fondsen.

a) naam van het fonds of fondscompartiment ;

b)  de naam van de vermogensbeheerder van het fonds of het subfonds ; 

c)  beleggingspolitiek van het fonds met inbegrip van de eventuele 

bijzondere informatie over de geografi sche of economische sec-
tor ;

d)   elke bestaande informatie uit de staat van herkomst van het 
fonds of bij gebreke, uit de woonplaatsstaat van de verzekering-
nemer in verband met de classifi catie van het risicoprofi el van het 
fonds en het beleggersprofi el ;

e)  de nationaliteit van het fonds en de bevoegde controleoverheid ;

f)   of het fonds al of niet overeenstemt met de Richtlijn 2009/65/CE, 
zoals gewijzigd ;

g)  de lanceringsdatum en eventuele sluitingsdatum van het fonds ;

h)  de jaarlijkse rendementen van de laatste vijf jaar of sinds de lan-
ceringsdatum indien het fonds nog geen 5 jaar bestaat ;

i)   het e-mailadres of internetadres waar u de uitgifteprospectus, de 
jaarverslagen en halfjaarlijkse verslagen van het fonds kunt aan-
vragen of raadplegen ;

j)  publicatie van de inventariswaarden van het fonds ;

k)   eventuele beperkingen op het recht van uitkering van de deelbe-
wijzen op eerste aanvraag.

5.3. Geïndividualiseerde fondsen.

a)  de beleggingspolitiek van een geïndividualiseerd fonds wordt 
vastgelegd in een specifi eke bijlage van de Bijzondere Voorwaar-
den. Daarenboven kan het fonds alleen beleggen in toegelaten 
activa overeenkomstig art. 11, punt 1 tot 9, van de verordening 
van het Groothertogdom Luxemburg van 14 december 1994 in 
uitvoering van de wet van 6 december 1991 op de verzekerings-
sector en de Circulaire 15/3 van 24 maart 2015 van de contro-
leoverheid voor de Luxemburgse verzekeringsmaatschappijen 
(Commissariat aux Assurances). De beleggingspolitiek kan echter 
aanvullende beperkingen met betrekking tot de toegestane activa 
of de spreidings- en diversifi catieregels bevatten. 

b)  u kunt te allen tijde uw oorspronkelijke beleggingspolitiek wijzi-
gen of de toekomstige beleggingen beïnvloeden. De algemene 
beleggingsregels moeten daarbij echter steeds gerespecteerd 
worden. 

c)  naast de opgave van de beleggingsgrenzen moet de hiervoor ge-
noemde bijlage een beschrijving van de beleggingspolitiek en de 
fi nanciële doelstellingen van het geïndividualiseerde fonds be-
vatten. Zo moet bijvoorbeeld worden aangegeven aan welke cate-
gorie van activa, zoals aandelen of obligaties, de voorkeur wordt 
gegeven, dan wel of de nadruk ligt op bepaalde regio’s of secto-
ren, of nog dat regelmatige inkomsten of een meerwaardegroei 
van het kapitaal wordt nagestreefd, etc.

d)   ongeacht de betaalwijze van de premie, hetzij in de vorm van 
geld hetzij door overdracht van een bestaande effectenporte-
feuille, moet erop worden gewezen dat de activa van het fonds 
eigendom zijn van de verzekeringsmaatschappij. In het geval van 
vereffening van de maatschappij beschikt de rechthebbende van 
een verzekeringscontract gekoppeld aan een geïndividualiseerd 
fonds slechts over het voorkeursrecht dat alle verzekerden toe-
komt overeenkomstig artikel 39 van de Luxemburgse wet van 6 
december 1991 betreffende de verzekeringssector. Hij beschikt 
evenwel niet over enig ander voorkeursrecht betreffende de activa 
van het geïndividualiseerde fonds waardoor hij een bevoorrechte 
plaats zou innemen ten opzichte van andere verzekeringnemers.

e)  een geïndividualiseerd fonds kan slechts met uw uitdrukkelijke 
toestemming beleggen in activa met een beperkte liquiditeit, 
zijnde andere activa dan liquiditeiten, gequoteerde aandelen en 
obigaties, gestructureerde producten en deelbewijzen van open 
fondsen. In uw verzekeringsvoorstel is een informatienota opge-
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nomen over de specifi eke risico’s van deze vorm van beleggen 
alsook over de juridische en fi scale aspecten. De ondertekening 
van deze nota geldt als uw toestemming.

6.  Welke wettelijke en fi scale regels zijn van toepas-
sing op uw contract ?

De onderstaande informatie betreft de Belgische fi scaliteit en is 
van toepassing op de verzekeringnemers met woonplaats in België 
op het moment van het afsluiten van het contract. De informatie is 
gebaseerd op de huidige wetgeving (versie januari 2010). Bâloise 
Vie Luxembourg S.A. kan echter niet aansprakelijk gesteld worden 
voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. Hetgeen volgt 
wordt u enkel ter informatie verstrekt, zonder garantie voor de toe-
komst, meer bepaald in geval van wijziging van de fi scale wetge-
ving. Wij raden u aan hiervoor uw persoonlijke belastingadviseur te 
raadplegen.

6.1. Verzekeringstaks.

Als Belgisch inwoner bent u als verzekeringnemer van een levensver-
zekeringscontract gekoppeld aan beleggingsfondsen geen Luxem-
burgse taks verschuldigd.

Vanaf 1 januari 2006 moeten Belgische inwoners, als natuurlijk per-
soon echter wel een taks betalen op de premies die in Belgische 
of buitenlandse levensverzekeringscontracten worden gestort. Deze 
taks bedraagt 2,00 % en wordt geheven op zowel nieuwe contrac-
ten als bijkomende stortingen voor reeds bestaande contracten. De 
betaling van de taks gebeurt anoniem aan het Belgisch Ministerie 
van Financiën door de verzekeringsmaatschappij, in de maand die 
volgt op de inhouding. Rechtspersonen zijn onderworpen aan een 
taks van 4,40 %.

6.2. Fiscale gevolgen bij overlijden van de verzekerde.

In geval van overlijden van de verzekerde en indien deze op het mo-
ment van overlijden zijn woonplaats in België had, zijn de bedragen 
die aan de begunstigde(n) worden uitgekeerd in principe onderwor-
pen aan successierechten. Deze zijn afhankelijk van :

•  de graad van verwantschap tussen de begunstigde en de verze-
kerde ;

•  het gewest (Vlaanderen, Brussel of Wallonië) waar de verzekerde 
zijn woonplaats had.

De begunstigden dienen persoonlijk aangifte te doen bij de bevoeg-
de fi scale overheid van de bedragen die zij ontvangen hebben.

6.3. Fiscale gevolgen bij afkoop van het contract.

Overeenkomstig de huidige wetgeving en voor elk levensverzeke-
ringscontract dat uitgedrukt is in eenheden, zijn de gerealiseerde 
meerwaarden (verschil tussen de uitgekeerde bedragen en de som 
van de gestorte premies) naar aanleiding van een afkoop niet belast, 
indien geen vaste verbintenis werd aangegaan betreffende duur, be-
drag of rendement.

Indien de levensverzekering een vaste verbintenis inhoudt betref-
fende duur, bedrag of rendement, zijn de gerealiseerde meerwaar-
den bij een afkoop (verschil tussen de uitgekeerde bedragen en de 
som van de gestorte premies, zonder winstdeelname) in principe 
belast als roerende waarden aan 30 %, tenzij

•  de onderschrijver zich uitsluitend op eigen hoofd heeft verzekerd 
en als begunstigde bij leven is aangeduid in het contract en in het 
contract een overlijdensdekking van ten minste 130 % van de be-
taalde premies voorzien is, of,

•  Indien de looptijd van het contract meer dan 8 jaar bedraagt en het 

kapitaal of de afkoopwaarde daadwerkelijk meer dan acht jaar na 
het afl uiten van het contract wordt uitbetaald.

7.  Hoe gebruiken wij uw gegevens ?

7.1. Voorafgaande opmerking.

Verzekeraars kunnen hun taak tegenwoordig nog slechts  met be-
hulp van elektronische gegevensverwerking vervullen. Alleen met 
dit informatiesysteem kunnen de contracten correct, snel en econo-
misch rendabel worden beheerd. De verwerking van persoonsgege-
vens is in België geregeld door de “Wet van 8 december 1992 tot 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de 
verwerking van persoonsgegevens”, zoals aangepast aan de Euro-
pese Richtlijn 95/46/CE van 24 oktober 1995 door de Wet van 11 
december 1998.

Deze wet bepaalt dat de gegevensverwerking slechts mogelijk is in 
volgende gevallen :

•  Indien de betrokken persoon ondubbelzinnig zijn akkoord gege-
ven heeft ;

•  Indien deze noodzakelijk is voor de uitvoering van het contract 
waarin de betroffen persoon partij is of voor de uitvoering van 
de precontractuele maatregelen die door deze persoon zijn ge-
vraagd ;

•  Indien deze noodzakelijk is in het licht van een verplichting waar-
aan de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is onder-
worpen uit hoofde van een wet, decreet of verordening ;

•  Indien deze van levensbelang is voor de betroffen persoon ;

•  Indien deze noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak van 
algemeen belang of uit hoofde van de uitoefening van een open-
baar ambt door de verantwoordelijke voor de gegevensverwer-
king of een derde aan wie de gegevens werden medegedeeld ;

•  Indien deze noodzakelijk is voor de behartiging van het gerecht-
vaardigd belang van de verantwoordelijke van de gegevensver-
werking of van de derde(n) aan wie de gegevens werden verstrekt, 
mits het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de 
betrokkene geen voorrang hebben.

De behandeling en verwerking van gegevens betreft ook het overdra-
gen van uw gegevens naar Luxemburg. Uw contractpartner is immers 
een Luxemburgse verzekeringsmaatschappij. Uw gegevens worden 
derhalve naar Luxemburg verzonden om er te worden verwerkt. In 
Luxemburg is een gelijkaardige wet van toepassing,  namelijk de 
“Wet van 2 augustus 2002 ter bescherming van privaatpersonen bij 
de verwerking van persoonlijke gegevens”. 

De Luxemburgse wet houdt, net zoals de Belgische wet, rekening 
met alle Europese Richtlijnen die de bescherming van de gegevens 
nastreven.

7.2.  Akkoordverklaring.

In uw voorstelformulier vindt u een akkoordverklaring, overeenkom-
stig de hiervoor vermelde Belgische en Luxemburgse wetgeving. In-
dien deze akkoordverklaring gedeeltelijk of geheel wordt geweigerd 
bij de onderschrijving van het voorstel, kan het contract niet afgeslo-
ten worden. In deze omstandigheden kunnen wij uw gegevens toch 
nog behandelen en verwerken zoals beschreven in de voorafgaande 
opmerking, binnen de toegelaten wettelijke beperkingen.
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alternatieve fondsen, dakfondsen van alternatieve fondsen of im-
mobiliënfondsen, dient u expliciet toestemming te geven om in 
dergelijke activaklassen te investeren. In uw verzekeringsvoorstel is 
een informatienota bijgesloten over de specifi eke risico’s van deze 
vorm van beleggen. De ondertekening van deze nota geldt als uw 
toestemming. In afwijking van de eerste alinea van deze paragraaf, 
geven wij u de hierna opgesomde informatie ambtshalve.

5.1. Interne fondsen.

a) naam van het fonds ;

b)  identiteitsgegevens van de beheerder van het intern fonds ; 

c)  het type intern fonds rekening houdens met de classifi catie zoals 
vermeld in punt 5.1.1. van de Circulaire 15/3 van 24 maart 2015 
van het Commissariat aux Assurances ;

d)  beleggingspolitiek van het fonds met inbegrip van de eventuele 
bijzondere informatie over de geografi sche of economische sec-
tor ;

e) een aanwijzing of het fonds in alternatieve fondsen mag beleggen ;

f)  informatie over het risicoprofi el van de belegger en de beleg-
gingshorizon met betrekking tot het fonds ;

g)  lanceringsdatum en eventuele sluitingsdatum van het fonds ;

h)  jaarlijkse rendementen van de laatste vijf jaar of sinds de lance-
ringsdatum indien het fonds nog geen 5 jaar bestaat ;

i)  benchmark, of bij gebrek aan een expliciete verwijzing, een of 
meerdere benchmarks waartegen de prestaties van het fonds 
kunnen afgewogen worden ;

j)  de plaats waar  gegevens betreffende de afzonderlijke boekhou-
ding van het fonds kunnen verkregen of geraadpleegd worden ;

k)  de waarderingsmodaliteiten en in voorkomend geval, de publica-
tie van de inventariswaarden van het fonds ; 

Bovendien behouden wij ons de mogelijkheid voor om de beleg-
gingspolitiek van een intern fonds aanzienlijk te wijzigen of een 
aangeboden intern fonds te sluiten onder de in de Algemene Voor-
waarden bepaalde voorwaarden. In het geval dat de beleggingspo-
litiek aanzienlijk wordt gewijzigd of het fonds wordt gesloten kunt u 
kiezen voor :

•  een kostenloze overstap (arbitrage) naar een ander fonds, intern of 
extern, met een gelijkaardige beleggingsstrategie en kostenpercen-
tage als het gewijzigde of gesloten fonds, of 

•  een kostenloze overstap naar liquiditeiten of een investering zon-
der beleggingsrisico , of

•  opzegging van het verzekeringscontract zonder enige afkooppena-
liteit, tenzij de waarde van de eenheden van de fondsen die aan-
zienlijk worden gewijzigd of gesloten lager is dan 20% van de totale 
contractwaarde; in dat geval wordt een kostenloze afkoop beperkt 
tot de  eenheden van de desbetreffende fondsen. 

Indien wij uw keuze niet binnen de termijn vermeld in de Algemene 
Voorwaarden, hebben ontvangen, zullen wij ambtshalve overgaan 
tot de arbitrage naar liquiditeiten of een product zonder beleggings-
risico. 

5.2. Externe fondsen.

a) naam van het fonds of fondscompartiment ;

b)  de naam van de vermogensbeheerder van het fonds of het subfonds ; 

c)  beleggingspolitiek van het fonds met inbegrip van de eventuele 

bijzondere informatie over de geografi sche of economische sec-
tor ;

d)   elke bestaande informatie uit de staat van herkomst van het 
fonds of bij gebreke, uit de woonplaatsstaat van de verzekering-
nemer in verband met de classifi catie van het risicoprofi el van het 
fonds en het beleggersprofi el ;

e)  de nationaliteit van het fonds en de bevoegde controleoverheid ;

f)   of het fonds al of niet overeenstemt met de Richtlijn 2009/65/CE, 
zoals gewijzigd ;

g)  de lanceringsdatum en eventuele sluitingsdatum van het fonds ;

h)  de jaarlijkse rendementen van de laatste vijf jaar of sinds de lan-
ceringsdatum indien het fonds nog geen 5 jaar bestaat ;

i)   het e-mailadres of internetadres waar u de uitgifteprospectus, de 
jaarverslagen en halfjaarlijkse verslagen van het fonds kunt aan-
vragen of raadplegen ;

j)  publicatie van de inventariswaarden van het fonds ;

k)   eventuele beperkingen op het recht van uitkering van de deelbe-
wijzen op eerste aanvraag.

5.3. Geïndividualiseerde fondsen.

a)  de beleggingspolitiek van een geïndividualiseerd fonds wordt 
vastgelegd in een specifi eke bijlage van de Bijzondere Voorwaar-
den. Daarenboven kan het fonds alleen beleggen in toegelaten 
activa overeenkomstig art. 11, punt 1 tot 9, van de verordening 
van het Groothertogdom Luxemburg van 14 december 1994 in 
uitvoering van de wet van 6 december 1991 op de verzekerings-
sector en de Circulaire 15/3 van 24 maart 2015 van de contro-
leoverheid voor de Luxemburgse verzekeringsmaatschappijen 
(Commissariat aux Assurances). De beleggingspolitiek kan echter 
aanvullende beperkingen met betrekking tot de toegestane activa 
of de spreidings- en diversifi catieregels bevatten. 

b)  u kunt te allen tijde uw oorspronkelijke beleggingspolitiek wijzi-
gen of de toekomstige beleggingen beïnvloeden. De algemene 
beleggingsregels moeten daarbij echter steeds gerespecteerd 
worden. 

c)  naast de opgave van de beleggingsgrenzen moet de hiervoor ge-
noemde bijlage een beschrijving van de beleggingspolitiek en de 
fi nanciële doelstellingen van het geïndividualiseerde fonds be-
vatten. Zo moet bijvoorbeeld worden aangegeven aan welke cate-
gorie van activa, zoals aandelen of obligaties, de voorkeur wordt 
gegeven, dan wel of de nadruk ligt op bepaalde regio’s of secto-
ren, of nog dat regelmatige inkomsten of een meerwaardegroei 
van het kapitaal wordt nagestreefd, etc.

d)   ongeacht de betaalwijze van de premie, hetzij in de vorm van 
geld hetzij door overdracht van een bestaande effectenporte-
feuille, moet erop worden gewezen dat de activa van het fonds 
eigendom zijn van de verzekeringsmaatschappij. In het geval van 
vereffening van de maatschappij beschikt de rechthebbende van 
een verzekeringscontract gekoppeld aan een geïndividualiseerd 
fonds slechts over het voorkeursrecht dat alle verzekerden toe-
komt overeenkomstig artikel 39 van de Luxemburgse wet van 6 
december 1991 betreffende de verzekeringssector. Hij beschikt 
evenwel niet over enig ander voorkeursrecht betreffende de activa 
van het geïndividualiseerde fonds waardoor hij een bevoorrechte 
plaats zou innemen ten opzichte van andere verzekeringnemers.

e)  een geïndividualiseerd fonds kan slechts met uw uitdrukkelijke 
toestemming beleggen in activa met een beperkte liquiditeit, 
zijnde andere activa dan liquiditeiten, gequoteerde aandelen en 
obigaties, gestructureerde producten en deelbewijzen van open 
fondsen. In uw verzekeringsvoorstel is een informatienota opge-
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nomen over de specifi eke risico’s van deze vorm van beleggen 
alsook over de juridische en fi scale aspecten. De ondertekening 
van deze nota geldt als uw toestemming.

6.  Welke wettelijke en fi scale regels zijn van toepas-
sing op uw contract ?

De onderstaande informatie betreft de Belgische fi scaliteit en is 
van toepassing op de verzekeringnemers met woonplaats in België 
op het moment van het afsluiten van het contract. De informatie is 
gebaseerd op de huidige wetgeving (versie januari 2010). Bâloise 
Vie Luxembourg S.A. kan echter niet aansprakelijk gesteld worden 
voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. Hetgeen volgt 
wordt u enkel ter informatie verstrekt, zonder garantie voor de toe-
komst, meer bepaald in geval van wijziging van de fi scale wetge-
ving. Wij raden u aan hiervoor uw persoonlijke belastingadviseur te 
raadplegen.

6.1. Verzekeringstaks.

Als Belgisch inwoner bent u als verzekeringnemer van een levensver-
zekeringscontract gekoppeld aan beleggingsfondsen geen Luxem-
burgse taks verschuldigd.

Vanaf 1 januari 2006 moeten Belgische inwoners, als natuurlijk per-
soon echter wel een taks betalen op de premies die in Belgische 
of buitenlandse levensverzekeringscontracten worden gestort. Deze 
taks bedraagt 2,00 % en wordt geheven op zowel nieuwe contrac-
ten als bijkomende stortingen voor reeds bestaande contracten. De 
betaling van de taks gebeurt anoniem aan het Belgisch Ministerie 
van Financiën door de verzekeringsmaatschappij, in de maand die 
volgt op de inhouding. Rechtspersonen zijn onderworpen aan een 
taks van 4,40 %.

6.2. Fiscale gevolgen bij overlijden van de verzekerde.

In geval van overlijden van de verzekerde en indien deze op het mo-
ment van overlijden zijn woonplaats in België had, zijn de bedragen 
die aan de begunstigde(n) worden uitgekeerd in principe onderwor-
pen aan successierechten. Deze zijn afhankelijk van :

•  de graad van verwantschap tussen de begunstigde en de verze-
kerde ;

•  het gewest (Vlaanderen, Brussel of Wallonië) waar de verzekerde 
zijn woonplaats had.

De begunstigden dienen persoonlijk aangifte te doen bij de bevoeg-
de fi scale overheid van de bedragen die zij ontvangen hebben.

6.3. Fiscale gevolgen bij afkoop van het contract.

Overeenkomstig de huidige wetgeving en voor elk levensverzeke-
ringscontract dat uitgedrukt is in eenheden, zijn de gerealiseerde 
meerwaarden (verschil tussen de uitgekeerde bedragen en de som 
van de gestorte premies) naar aanleiding van een afkoop niet belast, 
indien geen vaste verbintenis werd aangegaan betreffende duur, be-
drag of rendement.

Indien de levensverzekering een vaste verbintenis inhoudt betref-
fende duur, bedrag of rendement, zijn de gerealiseerde meerwaar-
den bij een afkoop (verschil tussen de uitgekeerde bedragen en de 
som van de gestorte premies, zonder winstdeelname) in principe 
belast als roerende waarden aan 30 %, tenzij

•  de onderschrijver zich uitsluitend op eigen hoofd heeft verzekerd 
en als begunstigde bij leven is aangeduid in het contract en in het 
contract een overlijdensdekking van ten minste 130 % van de be-
taalde premies voorzien is, of,

•  Indien de looptijd van het contract meer dan 8 jaar bedraagt en het 

kapitaal of de afkoopwaarde daadwerkelijk meer dan acht jaar na 
het afl uiten van het contract wordt uitbetaald.

7.  Hoe gebruiken wij uw gegevens ?

7.1. Voorafgaande opmerking.

Verzekeraars kunnen hun taak tegenwoordig nog slechts  met be-
hulp van elektronische gegevensverwerking vervullen. Alleen met 
dit informatiesysteem kunnen de contracten correct, snel en econo-
misch rendabel worden beheerd. De verwerking van persoonsgege-
vens is in België geregeld door de “Wet van 8 december 1992 tot 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de 
verwerking van persoonsgegevens”, zoals aangepast aan de Euro-
pese Richtlijn 95/46/CE van 24 oktober 1995 door de Wet van 11 
december 1998.

Deze wet bepaalt dat de gegevensverwerking slechts mogelijk is in 
volgende gevallen :

•  Indien de betrokken persoon ondubbelzinnig zijn akkoord gege-
ven heeft ;

•  Indien deze noodzakelijk is voor de uitvoering van het contract 
waarin de betroffen persoon partij is of voor de uitvoering van 
de precontractuele maatregelen die door deze persoon zijn ge-
vraagd ;

•  Indien deze noodzakelijk is in het licht van een verplichting waar-
aan de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is onder-
worpen uit hoofde van een wet, decreet of verordening ;

•  Indien deze van levensbelang is voor de betroffen persoon ;

•  Indien deze noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak van 
algemeen belang of uit hoofde van de uitoefening van een open-
baar ambt door de verantwoordelijke voor de gegevensverwer-
king of een derde aan wie de gegevens werden medegedeeld ;

•  Indien deze noodzakelijk is voor de behartiging van het gerecht-
vaardigd belang van de verantwoordelijke van de gegevensver-
werking of van de derde(n) aan wie de gegevens werden verstrekt, 
mits het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de 
betrokkene geen voorrang hebben.

De behandeling en verwerking van gegevens betreft ook het overdra-
gen van uw gegevens naar Luxemburg. Uw contractpartner is immers 
een Luxemburgse verzekeringsmaatschappij. Uw gegevens worden 
derhalve naar Luxemburg verzonden om er te worden verwerkt. In 
Luxemburg is een gelijkaardige wet van toepassing,  namelijk de 
“Wet van 2 augustus 2002 ter bescherming van privaatpersonen bij 
de verwerking van persoonlijke gegevens”. 

De Luxemburgse wet houdt, net zoals de Belgische wet, rekening 
met alle Europese Richtlijnen die de bescherming van de gegevens 
nastreven.

7.2.  Akkoordverklaring.

In uw voorstelformulier vindt u een akkoordverklaring, overeenkom-
stig de hiervoor vermelde Belgische en Luxemburgse wetgeving. In-
dien deze akkoordverklaring gedeeltelijk of geheel wordt geweigerd 
bij de onderschrijving van het voorstel, kan het contract niet afgeslo-
ten worden. In deze omstandigheden kunnen wij uw gegevens toch 
nog behandelen en verwerken zoals beschreven in de voorafgaande 
opmerking, binnen de toegelaten wettelijke beperkingen.
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7.3.  Verklaring inzake opheffi ng van de geheimhou-
dingsplicht.

Voor de overdracht van gegevens die onderworpen zijn aan het be-
roepsgeheim is een speciale toelating van de betrokkene vereist 
(vrijstelling van geheimhoudingsplicht). Een dergelijke vrijstellings-
clausule wordt ook in het voorstelformulier bedongen. Hierna geven 
wij u enkele belangrijke voorbeelden hoe gegevens worden behan-
deld en verwerkt. 

7.3.1.  Bewaren van de gegevens bij de verzekeringsmaatschappij.

Wij bewaren de gegevens die voor het verzekeringscontract noodza-
kelijk zijn. Dat zijn in de eerste plaats de gegevens die in het voor-
stelformulier ingevuld werden. Voorts worden voor het contract ver-
zekeringstechnische gegevens zoals klantnummer verzekerde som, 
verzekeringsduur, premie, bankrelatie en, zo nodig, de gegevens 
van een derde, b.v. een tussenpersoon, een deskundige of een arts, 
bijgehouden. Bij een schadegeval bewaren wij ook de gegevens in 
verband met de uitkering.

7.3.2. Gegevensoverdracht aan herverzekeraars.

In veel gevallen dragen wij een deel van de risico’s aan herverzeke-
raars in binnen- en buitenland over. Deze herverzekeraars gebrui-
ken ook onze verzekeringstechnische gegevens, zoals polisnummer, 
premie, aard van de verzekeringsdekking en van het risico en de 
risicotoeslag en in bepaalde gevallen ook uw identiteitsgegevens. 
Voor zover herverzekeraars meewerken aan de risicobeoordeling en 
de beoordeling van een schadegeval, worden hen ook de daarvoor 
vereiste documenten ter beschikking gesteld. In sommige gevallen 
wenden de herverzekeraars zich tot andere herverzekeraars, aan wie 
ze ook de noodzakelijke gegevens doorgeven.

7.3.3. Gegevensoverdracht aan andere verzekeraars.

De verzekerde dient bij de onderschrijving, bij wijziging van het 
contract en in geval van uitkering, aan de verzekeraar alle omstan-
digheden mee te delen die voor de beoordeling van het risico en 
de afwikkeling van de uitkering belangrijk zijn. Hiertoe behoren b.v. 
vroegere ziekten en schadegevallen of mededelingen over gelijkaar-

dige verzekeringen (bestaande, afgewezen of opgezegde). Om ieder 
misbruik inzake verzekeringen te vermijden, eventuele tegenstrij-
digheden in de gegevens van de verzekerde op te helderen of om 
lacunes in de vaststellingen van het schadegeval weg te werken, kan 
het noodzakelijk zijn andere verzekeraars om inlichtingen te vragen 
of hun bepaalde inlichtingen op aanvraag te verstrekken.

7.3.4. Begeleiding door verzekeringstussenpersonen.

Om zijn taken correct te kunnen uitvoeren, ontvangt de tussenper-
soon van ons de informatie in verband met de onderschrijving, het 
contract of de uitkering, zodat hij u kan bijstaan en adviseren. Het 
gaat bijvoorbeeld om contractnummer, premies, de aard van de 
verzekeringsdekking en het risico, het aantal schadegevallen en de 
uitkeringsbedragen. 

Onze tussenpersonen verwerken en gebruiken deze persoonsge-
bonden gegevens zelf in het kader van de genoemde advisering en 
begeleiding van de klant. Ook informeren wij hen over wijzigingen in 
de klantgegevens.

Iedere tussenpersoon is verplicht de bepalingen in verband met de 
geheimhouding van gegevens te respecteren (beroepsgeheim en in-
formatiegeheim bijvoorbeeld).

7.3.5. Bijkomende toelichtingen over uw rechten.

Overeenkomstig de wetgeving met betrekking tot de bescherming 
van gegevens beschikt u naast een herroepingsrecht, ook over een 
recht van informatie, en in bepaalde omstandigheden een recht van 
verbetering, van verbod tot verspreiding of schrapping van de opge-
slagen gegevens.

Voor eventuele verdere inlichtingen en toelichtingen, voor iede-
re verbetering, ieder verbod tot verspreiding of schrapping van de 
bewaarde gegevens, kunt u zich wenden tot de verantwoordelijke 
voor gegevensbescherming binnen de verzekeringsmaatschappij. 
Bovendien kunt u zich voor eventuele klachten ook richten tot de na-
tionale commissie voor gegevensbescherming (CNPD/ Commission 
nationale pour la Protection des Données), L-4100 Esch-sur-Alzette, 
tel: +352 2610 60 -1.
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1.  Wat zijn de belangrijkste kenmerken van het ProFo-
lio contract ?

ProFolio is een levensverzekering gekoppeld aan een of meer beleg-
gingsfondsen, met als doel de uitkering van een kapitaal bij leven of 
overlijden van de verzekerde perso(o)n(en), vermeld in de Bijzonde-
re Voorwaarden. 

Het contract voorziet eenmalige premies en/of periodieke premies. 
De precieze bepalingen worden in de Bijzondere Voorwaarden ver-
meld.

De duur van het contract kan onbepaald of bepaald zijn.

De munteenheid van het contract is de euro.

De modaliteiten van het fondsbeheer worden in de Specifi eke Voor-
waarden van de afzonderlijke fondsen beschreven.

Vóór aanvang van het contract kiest u uit de aangegeven opties de 
gewenste overlijdensdekking duidt u de verzekerde perso(o)n(en) 
aan. Details over de overlijdensdekking worden in hoofdstuk 3 be-
schreven.

Het ProFolio contract werkt als volgt: Voor iedere betaalde premie 
kopen wij na aftrek van de taks en de instapkosten eenheden van 
het/de door u gekozen fonds(en).

De eventuele risicopremie en de beheerskosten worden maande-
lijks verrekend door gedeeltelijke afkopen in euro van het verzeke-
ringscontract.

Het bedrag van de risicopremie is afhankelijk van het tarief en de 
leeftijd van de verzekerde(n). De leeftijd voor de berekening van de 
premie is deze van de verjaardag die het dichtste in de buurt ligt 
van de berekeningsdatum. Bij verhoogd risico kunnen bijkomende 
premies of speciale voorwaarden worden overeengekomen.

Om de contractwaarde vast te stellen, wordt het aantal eenheden 
vermenigvuldigd met de waarde van de eenheden op de waarde-
ringsdatum. 

Daar de ontwikkeling van de fondsactiva niet te voorspellen is, kan 
de contractwaarde niet vooraf worden bepaald of gegarandeerd. 

Daardoor stijgt de waarde van uw contract bij koersstijging van 
de fondseenheden, maar daalt de waarde van uw contract bij een 
koersdaling. 

Dit heeft tot gevolg dat het fi nancieel risico volledig door u wordt 
gedragen.

Indien aan alle voorwaarden en bepalingen van het contract wordt 
voldaan, zullen de in het contract bepaalde uitkeringen aan u wor-
den betaald.

2.  Op welke uitkeringen hebt u recht ?

Het bedrag van de verzekeringsuitkeringen is afhankelijk van de 
waarde van het contract op de datum van uitkering.

Uitkering bij leven: Indien de verzekerde persoon in leven is op de 
einddatum van het verzekeringscontract, betalen wij de contract-
waarde uit. De juiste contractwaarde wordt vastgesteld op de eerste 
waarderingsdatum die volgt op de einddatum van het contract.

Uitkering bij overlijden: Sterft de verzekerde persoon voor de 
einddatum van het contract, dan betalen wij het in de Bijzondere 
Voorwaarden bepaalde overlijdenskapitaal uit. De waarde van het 
overlijdenskapitaal wordt bepaald op de eerste waarderingsdatum 
die volgt op de ontvangst van de overlijdensakte. Indien de waarde 
van het contract hoger is dan het overlijdenskapitaal, betalen wij de 
waarde van het contract uit.

Uitkering bij voortijdige afkoop: U kunt te allen tijde uw contract ge-
heel of gedeeltelijk afkopen. De opdracht tot afkoop dient schriftelijk 
te gebeuren. De afkoopwaarde wordt bepaald op de eerste waarde-
ringsdatum die volgt op de ontvangst van de schriftelijke afkoopop-
dracht. 

De verzekeringsuitkeringen worden per bankstorting verricht. Voor 
geïndividualiseerde fondsen die beleggen in activa met een beperk-
te liquiditeit, zijnde andere activa dan liquiditeiten, gequoteerde 
aandelen en obligaties, gestructureerde producten en deelbewijzen 
van open fondsen, behouden wij ons echter het recht voor de pres-
tatie niet te voldoen in geld maar door eigendomsoverdracht van de 
desbetreffende activa aan de begunstigde.

HOOFDSTUK 1: UW CONTRACT

ProFolio
Algemene Voorwaarden

Geachte klant,

In de volgende Algemene Voorwaarden wordt de verzekeringnemer, d.w.z. de persoon die met ons een verzekeringscontract afsluit, aangeduid 
met „u“. De verzekeringsmaatschappij Bâloise Vie Luxembourg S.A., met zetel te 23, rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, Groothertogdom 
Luxemburg, wordt hierna aangeduid met „wij“.

Deze Algemene Voorwaarden worden aangevuld met de Specifi eke Voorwaarden van de verschillende “Fondsen”. Ze vormen samen met het 
voorstelformulier, de informatienota en de Bijzondere Voorwaarden, uw verzekeringscontract.
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7.3.  Verklaring inzake opheffi ng van de geheimhou-
dingsplicht.

Voor de overdracht van gegevens die onderworpen zijn aan het be-
roepsgeheim is een speciale toelating van de betrokkene vereist 
(vrijstelling van geheimhoudingsplicht). Een dergelijke vrijstellings-
clausule wordt ook in het voorstelformulier bedongen. Hierna geven 
wij u enkele belangrijke voorbeelden hoe gegevens worden behan-
deld en verwerkt. 

7.3.1.  Bewaren van de gegevens bij de verzekeringsmaatschappij.

Wij bewaren de gegevens die voor het verzekeringscontract noodza-
kelijk zijn. Dat zijn in de eerste plaats de gegevens die in het voor-
stelformulier ingevuld werden. Voorts worden voor het contract ver-
zekeringstechnische gegevens zoals klantnummer verzekerde som, 
verzekeringsduur, premie, bankrelatie en, zo nodig, de gegevens 
van een derde, b.v. een tussenpersoon, een deskundige of een arts, 
bijgehouden. Bij een schadegeval bewaren wij ook de gegevens in 
verband met de uitkering.

7.3.2. Gegevensoverdracht aan herverzekeraars.

In veel gevallen dragen wij een deel van de risico’s aan herverzeke-
raars in binnen- en buitenland over. Deze herverzekeraars gebrui-
ken ook onze verzekeringstechnische gegevens, zoals polisnummer, 
premie, aard van de verzekeringsdekking en van het risico en de 
risicotoeslag en in bepaalde gevallen ook uw identiteitsgegevens. 
Voor zover herverzekeraars meewerken aan de risicobeoordeling en 
de beoordeling van een schadegeval, worden hen ook de daarvoor 
vereiste documenten ter beschikking gesteld. In sommige gevallen 
wenden de herverzekeraars zich tot andere herverzekeraars, aan wie 
ze ook de noodzakelijke gegevens doorgeven.

7.3.3. Gegevensoverdracht aan andere verzekeraars.

De verzekerde dient bij de onderschrijving, bij wijziging van het 
contract en in geval van uitkering, aan de verzekeraar alle omstan-
digheden mee te delen die voor de beoordeling van het risico en 
de afwikkeling van de uitkering belangrijk zijn. Hiertoe behoren b.v. 
vroegere ziekten en schadegevallen of mededelingen over gelijkaar-

dige verzekeringen (bestaande, afgewezen of opgezegde). Om ieder 
misbruik inzake verzekeringen te vermijden, eventuele tegenstrij-
digheden in de gegevens van de verzekerde op te helderen of om 
lacunes in de vaststellingen van het schadegeval weg te werken, kan 
het noodzakelijk zijn andere verzekeraars om inlichtingen te vragen 
of hun bepaalde inlichtingen op aanvraag te verstrekken.

7.3.4. Begeleiding door verzekeringstussenpersonen.

Om zijn taken correct te kunnen uitvoeren, ontvangt de tussenper-
soon van ons de informatie in verband met de onderschrijving, het 
contract of de uitkering, zodat hij u kan bijstaan en adviseren. Het 
gaat bijvoorbeeld om contractnummer, premies, de aard van de 
verzekeringsdekking en het risico, het aantal schadegevallen en de 
uitkeringsbedragen. 

Onze tussenpersonen verwerken en gebruiken deze persoonsge-
bonden gegevens zelf in het kader van de genoemde advisering en 
begeleiding van de klant. Ook informeren wij hen over wijzigingen in 
de klantgegevens.

Iedere tussenpersoon is verplicht de bepalingen in verband met de 
geheimhouding van gegevens te respecteren (beroepsgeheim en in-
formatiegeheim bijvoorbeeld).

7.3.5. Bijkomende toelichtingen over uw rechten.

Overeenkomstig de wetgeving met betrekking tot de bescherming 
van gegevens beschikt u naast een herroepingsrecht, ook over een 
recht van informatie, en in bepaalde omstandigheden een recht van 
verbetering, van verbod tot verspreiding of schrapping van de opge-
slagen gegevens.

Voor eventuele verdere inlichtingen en toelichtingen, voor iede-
re verbetering, ieder verbod tot verspreiding of schrapping van de 
bewaarde gegevens, kunt u zich wenden tot de verantwoordelijke 
voor gegevensbescherming binnen de verzekeringsmaatschappij. 
Bovendien kunt u zich voor eventuele klachten ook richten tot de na-
tionale commissie voor gegevensbescherming (CNPD/ Commission 
nationale pour la Protection des Données), L-4100 Esch-sur-Alzette, 
tel: +352 2610 60 -1.
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1.  Wat zijn de belangrijkste kenmerken van het ProFo-
lio contract ?

ProFolio is een levensverzekering gekoppeld aan een of meer beleg-
gingsfondsen, met als doel de uitkering van een kapitaal bij leven of 
overlijden van de verzekerde perso(o)n(en), vermeld in de Bijzonde-
re Voorwaarden. 

Het contract voorziet eenmalige premies en/of periodieke premies. 
De precieze bepalingen worden in de Bijzondere Voorwaarden ver-
meld.

De duur van het contract kan onbepaald of bepaald zijn.

De munteenheid van het contract is de euro.

De modaliteiten van het fondsbeheer worden in de Specifi eke Voor-
waarden van de afzonderlijke fondsen beschreven.

Vóór aanvang van het contract kiest u uit de aangegeven opties de 
gewenste overlijdensdekking duidt u de verzekerde perso(o)n(en) 
aan. Details over de overlijdensdekking worden in hoofdstuk 3 be-
schreven.

Het ProFolio contract werkt als volgt: Voor iedere betaalde premie 
kopen wij na aftrek van de taks en de instapkosten eenheden van 
het/de door u gekozen fonds(en).

De eventuele risicopremie en de beheerskosten worden maande-
lijks verrekend door gedeeltelijke afkopen in euro van het verzeke-
ringscontract.

Het bedrag van de risicopremie is afhankelijk van het tarief en de 
leeftijd van de verzekerde(n). De leeftijd voor de berekening van de 
premie is deze van de verjaardag die het dichtste in de buurt ligt 
van de berekeningsdatum. Bij verhoogd risico kunnen bijkomende 
premies of speciale voorwaarden worden overeengekomen.

Om de contractwaarde vast te stellen, wordt het aantal eenheden 
vermenigvuldigd met de waarde van de eenheden op de waarde-
ringsdatum. 

Daar de ontwikkeling van de fondsactiva niet te voorspellen is, kan 
de contractwaarde niet vooraf worden bepaald of gegarandeerd. 

Daardoor stijgt de waarde van uw contract bij koersstijging van 
de fondseenheden, maar daalt de waarde van uw contract bij een 
koersdaling. 

Dit heeft tot gevolg dat het fi nancieel risico volledig door u wordt 
gedragen.

Indien aan alle voorwaarden en bepalingen van het contract wordt 
voldaan, zullen de in het contract bepaalde uitkeringen aan u wor-
den betaald.

2.  Op welke uitkeringen hebt u recht ?

Het bedrag van de verzekeringsuitkeringen is afhankelijk van de 
waarde van het contract op de datum van uitkering.

Uitkering bij leven: Indien de verzekerde persoon in leven is op de 
einddatum van het verzekeringscontract, betalen wij de contract-
waarde uit. De juiste contractwaarde wordt vastgesteld op de eerste 
waarderingsdatum die volgt op de einddatum van het contract.

Uitkering bij overlijden: Sterft de verzekerde persoon voor de 
einddatum van het contract, dan betalen wij het in de Bijzondere 
Voorwaarden bepaalde overlijdenskapitaal uit. De waarde van het 
overlijdenskapitaal wordt bepaald op de eerste waarderingsdatum 
die volgt op de ontvangst van de overlijdensakte. Indien de waarde 
van het contract hoger is dan het overlijdenskapitaal, betalen wij de 
waarde van het contract uit.

Uitkering bij voortijdige afkoop: U kunt te allen tijde uw contract ge-
heel of gedeeltelijk afkopen. De opdracht tot afkoop dient schriftelijk 
te gebeuren. De afkoopwaarde wordt bepaald op de eerste waarde-
ringsdatum die volgt op de ontvangst van de schriftelijke afkoopop-
dracht. 

De verzekeringsuitkeringen worden per bankstorting verricht. Voor 
geïndividualiseerde fondsen die beleggen in activa met een beperk-
te liquiditeit, zijnde andere activa dan liquiditeiten, gequoteerde 
aandelen en obligaties, gestructureerde producten en deelbewijzen 
van open fondsen, behouden wij ons echter het recht voor de pres-
tatie niet te voldoen in geld maar door eigendomsoverdracht van de 
desbetreffende activa aan de begunstigde.

HOOFDSTUK 1: UW CONTRACT

ProFolio
Algemene Voorwaarden

Geachte klant,

In de volgende Algemene Voorwaarden wordt de verzekeringnemer, d.w.z. de persoon die met ons een verzekeringscontract afsluit, aangeduid 
met „u“. De verzekeringsmaatschappij Bâloise Vie Luxembourg S.A., met zetel te 23, rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, Groothertogdom 
Luxemburg, wordt hierna aangeduid met „wij“.

Deze Algemene Voorwaarden worden aangevuld met de Specifi eke Voorwaarden van de verschillende “Fondsen”. Ze vormen samen met het 
voorstelformulier, de informatienota en de Bijzondere Voorwaarden, uw verzekeringscontract.
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3.  Wanneer gaat het verzekeringscontract in en voor 
hoelang ?

Uw verzekeringscontract bestaat van zodra u de eerste of eenmalige 
premie heeft betaald en wij uw aanvraag schriftelijk hebben aanvaard 
of van zodra wij u de Bijzondere Voorwaarden hebben afgeleverd. 

De eventuele bijkomende overlijdensdekking gaat slechts in op de 
datum die bepaald werd in de Bijzondere Voorwaarden, tenzij een 
voorlopige dekking werd bedongen bij de onderschrijving van het 
contract.

Het contract geldt voor onbepaalde duur of heeft een vaste looptijd 
in volle jaren, die ingaat op de begindatum van het contract, zoals 
bepaald in de Bijzondere Voorwaarden.

Bij een vaste looptijd eindigt het contract op de einddatum die werd 
bepaald in de Bijzondere Voorwaarden of met het overlijden van de 
verzekerde persoon voor het einde van het contract. Deze bepaling 
geldt slechts voor zover de waarde van het contract niet tot nul werd 
herleid.

De overlijdensdekking eindigt op de einddatum van het contract.

Indien de verzekerde niet overlijdt voor het einde van het contract, 
betalen wij de waarde van het contract uit. 

4.  Op welke basis wordt het contract gesloten ?

Wij aanvaarden het contract in het vertrouwen dat u alle vragen, 
gesteld in het kader van de onderschrijving van de verzekering,  
waarheidsgetrouw en volledig hebt beantwoord (precontractuele 
mededelingsplicht). Dit geldt met name voor vragen over eventuele 
gezondheidsproblemen en bestaande aandoeningen of aandoenin-
gen die dateren van voor het onderschrijven van het contract.

Indien het leven van een andere persoon dan de verzekeringnemer 
wordt verzekerd, gelden deze verplichtingen ook voor deze persoon.

Iedere verzwijging of opzettelijke onnauwkeurigheid van uwentwe-
ge of vanwege de verzekerde, die een foutieve appreciatie van het 
risico tot gevolg heeft, maakt het contract van rechtswege nietig. De 
vervallen premie tot het tijdstip waarop wij in kennis gesteld zijn van 
de verzwijging of de opzettelijke onnauwkeurigheid blijft verworven 
voor ons.  

Wij kunnen binnen de maand het contract opzeggen vanaf het tijd-
stip waarop wij in kennis gesteld zijn van een verzwijging of een on-
opzettelijke onnauwkeurigheid van uwentwege of vanwege de verze-
kerde indien deze verzwijging of onnauwkeurigheid van die aard is 
dat wij het contract nooit hadden afgesloten indien wij ervan op de 
hoogte waren geweest bij de afsluiting.

Indien de kennis van een dergelijke verzwijging of onopzettelijke 
onnauwkeurigheid echter geen beletsel zou gevormd hebben om 
een contract met u af te sluiten, zullen wij u desgevallend binnen de 
maand vanaf het tijdstip waarop wij kennis genomen hebben van de 
verzwijging of onopzettelijke onnauwkeurigheid, een contractwijzi-
ging voorstellen die ingaat op de datum van de kennisneming van 
de verzwijging of de onnauwkeurigheid.

Indien u het voorstel tot contractwijziging niet aanvaard binnen een 
maand na de ontvangst ervan, kunnen wij het contract opzeggen 
binnen een termijn van 15 dagen.

Indien de verzwijging of onnauwkeurigheid niet opzettelijk was, 
wordt het contract onbetwistbaar na een jaar.

Indien de verzwijging of de onnauwkeurige verklaring u kan verwe-
ten worden en indien de verzekerde overlijdt voor de datum van 
wijziging van het contract, of indien de het contract daadwerkelijk 
is opgezegd, zullen wij een prestatie uitbetalen die in verhouding 
staat tot de betaalde premie en de premie die u had moeten betalen 

indien u geen feiten had verzwegen of een onnauwkeurige verklaring 
had afgelegd. 

Indien de verzwijging of de onopzettelijke onnauwkeurige verklaring 
u niet kunnen verweten worden of indien u kunt aantonen dat deze 
geen invloed heeft gehad op het voorgekomen schadegeval of de 
omvang van onze prestatie, zullen wij bij het overlijden van de verze-
kerde, de contractueel vastgelegde prestatie uitbetalen.

Indien wij echter bij het overlijden van de verzekerde vaststellen dat 
het verzekerde risico zoals dat door hem gekend was, niet tot een af-
sluiting van het contract zou hebben geleid, zullen wij onze prestatie 
beperken tot het uitbetalen van het totaal van de getorte premies. 

De voorgaande alinea’s zijn eveneens van toepassing bij een uitbrei-
ding van onze uitkeringsplicht of bij een wederinwerkingstelling van 
de verzekering. De driejarentermijn met betrekking tot de uitbreiding 
of de wederinwerkingstelling begint opnieuw te lopen vanaf het mo-
ment waarop deze ingaan.

In geval van opzeg of betwisting van het verzekeringscontract keren 
wij  de afkoopwaarde uit overeenkomstig artikel 11. In geen geval 
kunt u de terugbetaling van de premies eisen.

5.  Hoe kunt u het contract vroegtijdig opzeggen ?

U kunt het contract opzeggen vanaf de datum van de ondertekening 
van het voorstelformulier, tot uiterlijk 30 dagen na ontvangst van de 
Bijzondere Voorwaarden. Daartoe dient u ons het contract per aan-
getekende brief met ontvangstbewijs terug te sturen.

Bovendien kunt u contracten die werden afgesloten met het oog op 
de dekking of wedersamenstelling van een krediet opgezegd worden 
binnen de 30 dagen nadat u op de hoogte gesteld bent gesteld van 
de afwijzing van het krediet.

Het verzekeringscontract dient ons in deze gevallen aangetekend 
met ontvangstbevestiging worden teruggestuurd.

De opzegbrief, ondertekend door de verzekeringnemer, kan bijvoor-
beeld als volgt luiden: 

Het spijt mij u te moeten meedelen, dat ik mijn ProFolio-con-
tract nr. ………………………. wens op te zeggen, waarvoor ik op 
…………………….. een premie van ……………………… euro heb be-
taald. Ik verzoek u mij het bedrag binnen 15 dagen op rekening nr. 
………………………………………………….. bij de bank:…………………, terug 
te betalen,
gevolgd door uw naam, adres en uw handtekening.

Het bedrag dat u overeenkomstig de Europese wetgeving wordt 
terugbetaald, hangt af van uw woonplaats.

Voor Belgische inwoners betalen wij de waarde uit van de eenhe-
den van de verschillende beleggingsfondsen die gekoppeld zijn 
aan het verzekeringscontract, vermeerderd met de ingehouden 
instapkosten en onder aftrek van de reeds verbruikte premie voor 
het waarborgen van het kapitaal bij overlijden.

Maakt u niet binnen de gestelde termijn gebruik van uw opzeg-
gingsrecht, dan geldt het verzekeringscontract als afgesloten.
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6.  Welke fondsen worden aangeboden ?

6.1. Fondsen.

Om u de beste voorwaarden voor uw vermogensopbouw te bieden, 
werken wij slechts samen met gereputeerde beleggingsmaatschap-
pijen en uitstekende fondsmanagers. Daardoor heeft u de mogelijk-
heid te kiezen uit verschillende beleggingsmogelijkheden:

Externe fondsen. U kiest een of meerdere beleggingsfondsen uit 
onze selectie van beleggingsfondsen van gereputeerde vermogens-
beheerders.

Interne verzekeringsfondsen. Wij bieden u de mogelijkheid in in-
terne, door onze eigen of gevolmachtigde vermogensbeheerders 
beheerde, fondsen te beleggen. Deze fondsen zijn op basis van dui-
delijke risicoprofi elen gedefi nieerd.

Geïndividualiseerd fonds (fonds dédié). Vanaf een minimale inleg 
van 125.000 EUR (bedrag belegd in contracten ondergeschreven 
door de Onderschrijver bij de Maatschappij) kunnen wij exclusief 
voor u een geïndividualiseerd fi nancieel beheer oprichten, aange-
past aan uw persoonlijke wensen.

De activa van het geïndividualiseerd fonds zijn gedeponeerd bij een 
depotbank die wordt gekozen bij de onderschrijving van het contract 
en waarvan de details vermeld staan in de Specifi eke Voorwaarden 
Geïndividualiseerd Fonds. Indien u koos voor een depotbank die ge-
vestigd is buiten de Europese Economische Ruimte, wordt elk risico 
dat verband houdt met de keuze van de depotbank, door u gedra-
gen. Dit betekent dat wij niet aansprakelijk gesteld kunnen worden 
voor enige schade die u zou ondervinden door verwaarlozing, frau-
de, tekortkoming, etc. vanwege de depotbank.  

Dit geïndividualiseerd fonds kan door ons worden beheerd of door 
een gezamenlijk gekozen gevolmachtigde vermogensbeheerder. 
Een geïndividualiseerd contract kan meer dan een geïndividuali-
seerd fonds bevatten, op voorwaarde dat de belegging in elk fonds 
ten minste 125 000 euro bedraagt. 

U kunt een keuze maken uit ons fondsengamma, dat eventueel later 
kan aangevuld worden met andere fondsen.

Indien een fonds niet meer verder kan worden aangeboden, om wel-
ke reden ook, zullen wij u een ander fonds met een gelijkaardige 
beleggingsstrategie voorstellen.

6.2. Eenheden.

Ieder fonds is onderverdeeld in eenheden. Een eenheid stelt een 
fractie van een beleggingsfonds voor.

De eenheden van de interne en geïndividualiseerde  fondsen zijn 
niet verhandelbaar.

De inventariswaarde of “prijs” van een eenheid is afhankelijk van de 
waardeontwikkeling van de onderliggende activa in het beleggings-
fonds. In dit opzicht nemen de verzekeringnemers direct deel aan de 
waardeontwikkeling van de desbetreffende activa.

6.3. Prijs.

De prijs van een eenheid wordt bepaald door de waarde van het 
fonds op de desbetreffende waarderingsdatum te delen door het 
aantal eenheden dat op die datum voorhanden is.

Meer details over de waardering van de afzonderlijke fondsen en de 
frequentie van de waarderingsdagen vindt u terug in de Specifi eke 
Voorwaarden van de afzonderlijke fondsen

6.4. Sluiting van externe fondsen.

Wij zijn gerechtigd, rekening houdend met de belangen van de 
verzekeringnemers, de samenstelling en het aantal fondsen te wij-
zigen, met als gevolg dat bepaalde fondsen niet meer beschikbaar 
zouden kunnen zijn voor latere beleggingen. 

Wij zijn ook gerechtigd een fonds te sluiten, indien dit noodzakelijk 
zou zijn om de fi nanciële belangen van de verzekeringnemers te vrij-
waren, bijvoorbeeld wanneer de onderliggende activa geen renda-
bel fondsbeheer meer zouden kunnen waarborgen. 

De procedure m.b.t. de sluiting van een extern fonds vindt u in de 
desbetreffende Specifi eke Voorwaarden van de fondsen.

Indien een extern fonds wordt geliquideerd, hebt u de keuze om 
kosteloos de tegoeden die werden geïnvesteerd in dat fonds over te 
zetten naar een ander fonds, gekozen uit de lijst van externe fond-
sen die bij ons beschikbaar zijn of het verzekeringscontract zonder 
penaliteit op te zeggen.

6.5.  Aanzienlijke wijziging van de beleggingspolitiek of slui-
ting van een intern fonds.

 Wordt als aanzienlijk beschouwd, elke wijziging van de beleggings-
politiek die tot gevolg heeft dat de nieuwe beleggingspolitiek onver-
enigbaar is met de beschrijving die u destijds werd overhandigd. 
Behalve in de hypothese dat het om een fonds met beperkte duur-
tijd gaat, kunnen wij de beleggingspolitiek van een intern fonds aan-
zienlijk wijzigen of een intern fonds sluiten, na het verstrijken van 
een termijn van 60 dagen vanaf de verzending van een aangetekend 
schrijven waarin wij u op de hoogte brengen van de aanzienlijke wij-
ziging van de beleggingspolitiek of de sluiting van het intern fonds. 

Tijdens deze termijn van 60 dagen zal u ons per aangetekend schrij-
ven moeten melden of u

•  wenst kostenloos over te stappen naar een andere belegging met 
een gelijkaardige beleggingspolitiek en kostenpercentage als het  
gesloten  fonds of het fonds waarvan de beleggingspolitiek werd 
gewijzigd ;

•  wenst over te stappen naar liquiditeiten of een investering zonder 
beleggingsrisico ;

•  het verzekeringscontract wenst op te zeggen zonder enige afkoop-
penaliteit, tenzij de waarde van de eenheden van de fondsen die 
aanzienlijk worden gewijzigd of gesloten lager is dan 20% van de 
totale contractwaarde; in dat geval wordt een kostenloze afkoop 
beperkt tot de  eenheden van de desbetreffende fondsen.

Indien wij uw keuze niet binnen de gestelde termijn hebben ontvan-
gen, zullen wij overgaan tot de aanzienlijke wijziging of de sluiting van 
het fonds en uw geïnvesteerde bedragen in die fondsen kostenloos 
arbitreren naar liquiditeiten of een product zonder beleggingsrisico.

6.6. Overstap naar een ander fonds (switch).

U kunt te allen tijde schriftelijk de overstap naar een of meerdere 
andere fondsen aanvragen.

De verkoop van de eenheden en de herbelegging van de tegenwaar-
de gebeuren overeenkomstig de Specifi eke Voorwaarden van de af-
zonderlijke fondsen.
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3.  Wanneer gaat het verzekeringscontract in en voor 
hoelang ?

Uw verzekeringscontract bestaat van zodra u de eerste of eenmalige 
premie heeft betaald en wij uw aanvraag schriftelijk hebben aanvaard 
of van zodra wij u de Bijzondere Voorwaarden hebben afgeleverd. 

De eventuele bijkomende overlijdensdekking gaat slechts in op de 
datum die bepaald werd in de Bijzondere Voorwaarden, tenzij een 
voorlopige dekking werd bedongen bij de onderschrijving van het 
contract.

Het contract geldt voor onbepaalde duur of heeft een vaste looptijd 
in volle jaren, die ingaat op de begindatum van het contract, zoals 
bepaald in de Bijzondere Voorwaarden.

Bij een vaste looptijd eindigt het contract op de einddatum die werd 
bepaald in de Bijzondere Voorwaarden of met het overlijden van de 
verzekerde persoon voor het einde van het contract. Deze bepaling 
geldt slechts voor zover de waarde van het contract niet tot nul werd 
herleid.

De overlijdensdekking eindigt op de einddatum van het contract.

Indien de verzekerde niet overlijdt voor het einde van het contract, 
betalen wij de waarde van het contract uit. 

4.  Op welke basis wordt het contract gesloten ?

Wij aanvaarden het contract in het vertrouwen dat u alle vragen, 
gesteld in het kader van de onderschrijving van de verzekering,  
waarheidsgetrouw en volledig hebt beantwoord (precontractuele 
mededelingsplicht). Dit geldt met name voor vragen over eventuele 
gezondheidsproblemen en bestaande aandoeningen of aandoenin-
gen die dateren van voor het onderschrijven van het contract.

Indien het leven van een andere persoon dan de verzekeringnemer 
wordt verzekerd, gelden deze verplichtingen ook voor deze persoon.

Iedere verzwijging of opzettelijke onnauwkeurigheid van uwentwe-
ge of vanwege de verzekerde, die een foutieve appreciatie van het 
risico tot gevolg heeft, maakt het contract van rechtswege nietig. De 
vervallen premie tot het tijdstip waarop wij in kennis gesteld zijn van 
de verzwijging of de opzettelijke onnauwkeurigheid blijft verworven 
voor ons.  

Wij kunnen binnen de maand het contract opzeggen vanaf het tijd-
stip waarop wij in kennis gesteld zijn van een verzwijging of een on-
opzettelijke onnauwkeurigheid van uwentwege of vanwege de verze-
kerde indien deze verzwijging of onnauwkeurigheid van die aard is 
dat wij het contract nooit hadden afgesloten indien wij ervan op de 
hoogte waren geweest bij de afsluiting.

Indien de kennis van een dergelijke verzwijging of onopzettelijke 
onnauwkeurigheid echter geen beletsel zou gevormd hebben om 
een contract met u af te sluiten, zullen wij u desgevallend binnen de 
maand vanaf het tijdstip waarop wij kennis genomen hebben van de 
verzwijging of onopzettelijke onnauwkeurigheid, een contractwijzi-
ging voorstellen die ingaat op de datum van de kennisneming van 
de verzwijging of de onnauwkeurigheid.

Indien u het voorstel tot contractwijziging niet aanvaard binnen een 
maand na de ontvangst ervan, kunnen wij het contract opzeggen 
binnen een termijn van 15 dagen.

Indien de verzwijging of onnauwkeurigheid niet opzettelijk was, 
wordt het contract onbetwistbaar na een jaar.

Indien de verzwijging of de onnauwkeurige verklaring u kan verwe-
ten worden en indien de verzekerde overlijdt voor de datum van 
wijziging van het contract, of indien de het contract daadwerkelijk 
is opgezegd, zullen wij een prestatie uitbetalen die in verhouding 
staat tot de betaalde premie en de premie die u had moeten betalen 

indien u geen feiten had verzwegen of een onnauwkeurige verklaring 
had afgelegd. 

Indien de verzwijging of de onopzettelijke onnauwkeurige verklaring 
u niet kunnen verweten worden of indien u kunt aantonen dat deze 
geen invloed heeft gehad op het voorgekomen schadegeval of de 
omvang van onze prestatie, zullen wij bij het overlijden van de verze-
kerde, de contractueel vastgelegde prestatie uitbetalen.

Indien wij echter bij het overlijden van de verzekerde vaststellen dat 
het verzekerde risico zoals dat door hem gekend was, niet tot een af-
sluiting van het contract zou hebben geleid, zullen wij onze prestatie 
beperken tot het uitbetalen van het totaal van de getorte premies. 

De voorgaande alinea’s zijn eveneens van toepassing bij een uitbrei-
ding van onze uitkeringsplicht of bij een wederinwerkingstelling van 
de verzekering. De driejarentermijn met betrekking tot de uitbreiding 
of de wederinwerkingstelling begint opnieuw te lopen vanaf het mo-
ment waarop deze ingaan.

In geval van opzeg of betwisting van het verzekeringscontract keren 
wij  de afkoopwaarde uit overeenkomstig artikel 11. In geen geval 
kunt u de terugbetaling van de premies eisen.

5.  Hoe kunt u het contract vroegtijdig opzeggen ?

U kunt het contract opzeggen vanaf de datum van de ondertekening 
van het voorstelformulier, tot uiterlijk 30 dagen na ontvangst van de 
Bijzondere Voorwaarden. Daartoe dient u ons het contract per aan-
getekende brief met ontvangstbewijs terug te sturen.

Bovendien kunt u contracten die werden afgesloten met het oog op 
de dekking of wedersamenstelling van een krediet opgezegd worden 
binnen de 30 dagen nadat u op de hoogte gesteld bent gesteld van 
de afwijzing van het krediet.

Het verzekeringscontract dient ons in deze gevallen aangetekend 
met ontvangstbevestiging worden teruggestuurd.

De opzegbrief, ondertekend door de verzekeringnemer, kan bijvoor-
beeld als volgt luiden: 

Het spijt mij u te moeten meedelen, dat ik mijn ProFolio-con-
tract nr. ………………………. wens op te zeggen, waarvoor ik op 
…………………….. een premie van ……………………… euro heb be-
taald. Ik verzoek u mij het bedrag binnen 15 dagen op rekening nr. 
………………………………………………….. bij de bank:…………………, terug 
te betalen,
gevolgd door uw naam, adres en uw handtekening.

Het bedrag dat u overeenkomstig de Europese wetgeving wordt 
terugbetaald, hangt af van uw woonplaats.

Voor Belgische inwoners betalen wij de waarde uit van de eenhe-
den van de verschillende beleggingsfondsen die gekoppeld zijn 
aan het verzekeringscontract, vermeerderd met de ingehouden 
instapkosten en onder aftrek van de reeds verbruikte premie voor 
het waarborgen van het kapitaal bij overlijden.

Maakt u niet binnen de gestelde termijn gebruik van uw opzeg-
gingsrecht, dan geldt het verzekeringscontract als afgesloten.
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6.  Welke fondsen worden aangeboden ?

6.1. Fondsen.

Om u de beste voorwaarden voor uw vermogensopbouw te bieden, 
werken wij slechts samen met gereputeerde beleggingsmaatschap-
pijen en uitstekende fondsmanagers. Daardoor heeft u de mogelijk-
heid te kiezen uit verschillende beleggingsmogelijkheden:

Externe fondsen. U kiest een of meerdere beleggingsfondsen uit 
onze selectie van beleggingsfondsen van gereputeerde vermogens-
beheerders.

Interne verzekeringsfondsen. Wij bieden u de mogelijkheid in in-
terne, door onze eigen of gevolmachtigde vermogensbeheerders 
beheerde, fondsen te beleggen. Deze fondsen zijn op basis van dui-
delijke risicoprofi elen gedefi nieerd.

Geïndividualiseerd fonds (fonds dédié). Vanaf een minimale inleg 
van 125.000 EUR (bedrag belegd in contracten ondergeschreven 
door de Onderschrijver bij de Maatschappij) kunnen wij exclusief 
voor u een geïndividualiseerd fi nancieel beheer oprichten, aange-
past aan uw persoonlijke wensen.

De activa van het geïndividualiseerd fonds zijn gedeponeerd bij een 
depotbank die wordt gekozen bij de onderschrijving van het contract 
en waarvan de details vermeld staan in de Specifi eke Voorwaarden 
Geïndividualiseerd Fonds. Indien u koos voor een depotbank die ge-
vestigd is buiten de Europese Economische Ruimte, wordt elk risico 
dat verband houdt met de keuze van de depotbank, door u gedra-
gen. Dit betekent dat wij niet aansprakelijk gesteld kunnen worden 
voor enige schade die u zou ondervinden door verwaarlozing, frau-
de, tekortkoming, etc. vanwege de depotbank.  

Dit geïndividualiseerd fonds kan door ons worden beheerd of door 
een gezamenlijk gekozen gevolmachtigde vermogensbeheerder. 
Een geïndividualiseerd contract kan meer dan een geïndividuali-
seerd fonds bevatten, op voorwaarde dat de belegging in elk fonds 
ten minste 125 000 euro bedraagt. 

U kunt een keuze maken uit ons fondsengamma, dat eventueel later 
kan aangevuld worden met andere fondsen.

Indien een fonds niet meer verder kan worden aangeboden, om wel-
ke reden ook, zullen wij u een ander fonds met een gelijkaardige 
beleggingsstrategie voorstellen.

6.2. Eenheden.

Ieder fonds is onderverdeeld in eenheden. Een eenheid stelt een 
fractie van een beleggingsfonds voor.

De eenheden van de interne en geïndividualiseerde  fondsen zijn 
niet verhandelbaar.

De inventariswaarde of “prijs” van een eenheid is afhankelijk van de 
waardeontwikkeling van de onderliggende activa in het beleggings-
fonds. In dit opzicht nemen de verzekeringnemers direct deel aan de 
waardeontwikkeling van de desbetreffende activa.

6.3. Prijs.

De prijs van een eenheid wordt bepaald door de waarde van het 
fonds op de desbetreffende waarderingsdatum te delen door het 
aantal eenheden dat op die datum voorhanden is.

Meer details over de waardering van de afzonderlijke fondsen en de 
frequentie van de waarderingsdagen vindt u terug in de Specifi eke 
Voorwaarden van de afzonderlijke fondsen

6.4. Sluiting van externe fondsen.

Wij zijn gerechtigd, rekening houdend met de belangen van de 
verzekeringnemers, de samenstelling en het aantal fondsen te wij-
zigen, met als gevolg dat bepaalde fondsen niet meer beschikbaar 
zouden kunnen zijn voor latere beleggingen. 

Wij zijn ook gerechtigd een fonds te sluiten, indien dit noodzakelijk 
zou zijn om de fi nanciële belangen van de verzekeringnemers te vrij-
waren, bijvoorbeeld wanneer de onderliggende activa geen renda-
bel fondsbeheer meer zouden kunnen waarborgen. 

De procedure m.b.t. de sluiting van een extern fonds vindt u in de 
desbetreffende Specifi eke Voorwaarden van de fondsen.

Indien een extern fonds wordt geliquideerd, hebt u de keuze om 
kosteloos de tegoeden die werden geïnvesteerd in dat fonds over te 
zetten naar een ander fonds, gekozen uit de lijst van externe fond-
sen die bij ons beschikbaar zijn of het verzekeringscontract zonder 
penaliteit op te zeggen.

6.5.  Aanzienlijke wijziging van de beleggingspolitiek of slui-
ting van een intern fonds.

 Wordt als aanzienlijk beschouwd, elke wijziging van de beleggings-
politiek die tot gevolg heeft dat de nieuwe beleggingspolitiek onver-
enigbaar is met de beschrijving die u destijds werd overhandigd. 
Behalve in de hypothese dat het om een fonds met beperkte duur-
tijd gaat, kunnen wij de beleggingspolitiek van een intern fonds aan-
zienlijk wijzigen of een intern fonds sluiten, na het verstrijken van 
een termijn van 60 dagen vanaf de verzending van een aangetekend 
schrijven waarin wij u op de hoogte brengen van de aanzienlijke wij-
ziging van de beleggingspolitiek of de sluiting van het intern fonds. 

Tijdens deze termijn van 60 dagen zal u ons per aangetekend schrij-
ven moeten melden of u

•  wenst kostenloos over te stappen naar een andere belegging met 
een gelijkaardige beleggingspolitiek en kostenpercentage als het  
gesloten  fonds of het fonds waarvan de beleggingspolitiek werd 
gewijzigd ;

•  wenst over te stappen naar liquiditeiten of een investering zonder 
beleggingsrisico ;

•  het verzekeringscontract wenst op te zeggen zonder enige afkoop-
penaliteit, tenzij de waarde van de eenheden van de fondsen die 
aanzienlijk worden gewijzigd of gesloten lager is dan 20% van de 
totale contractwaarde; in dat geval wordt een kostenloze afkoop 
beperkt tot de  eenheden van de desbetreffende fondsen.

Indien wij uw keuze niet binnen de gestelde termijn hebben ontvan-
gen, zullen wij overgaan tot de aanzienlijke wijziging of de sluiting van 
het fonds en uw geïnvesteerde bedragen in die fondsen kostenloos 
arbitreren naar liquiditeiten of een product zonder beleggingsrisico.

6.6. Overstap naar een ander fonds (switch).

U kunt te allen tijde schriftelijk de overstap naar een of meerdere 
andere fondsen aanvragen.

De verkoop van de eenheden en de herbelegging van de tegenwaar-
de gebeuren overeenkomstig de Specifi eke Voorwaarden van de af-
zonderlijke fondsen.
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7.  Welke kosten worden geheven in een ProFolio con-
tract ?

7.1. Instapkosten.

De instapkosten, uitgedrukt in procenten, worden geheven op ie-
dere gestorte premie voor deze belegd wordt in het gekozen fonds. 
Ze belopen maximaal 5% van de premie en staan in de Bijzondere 
Voorwaarden van uw contract vermeld. 

7.2. Beheerskosten van het verzekeringscontract.

Teneinde de kosten voor het beheer van het verzekeringscontract 
te fi nancieren, zullen wij maandelijks gedeeltelijke afkopen in euro 
lanceren, zonder dat deze afkopen op jaarbasis 1,2% van de waarde 
van het contract mogen overstijgen gedurende de eerste vijf jaar. Wij 
behouden ons het recht voor deze kosten na 5 jaar te herzien, indien 
deze de werkelijke beheerskosten niet zouden dekken. De bereke-
ningsbasis van de beheerskosten staat vermeld in de Bijzondere 
Voorwaarden van uw contract. 

7.3. Overstapkosten.

U kunt eenmaal per kalenderjaar gratis overstappen. Voor elke bij-
komende overstap betaalt u 0,5% van de waarde in euro van de ver-
kochte eenheden, met een maximum van 750 euro.

Na een overstap worden toekomstige premies overeenkomstig de 
nieuw vastgelegde beleggingsstrategie over de fondsen verdeeld.

7.4. Wijziging van premieverdeling.

Eenmaal per jaar kunt u de verdeling van de belegging over de ver-
schillende fondsen gratis wijzigen. Voor iedere bijkomende wijziging 
betaalt u 50 euro. Deze inning gebeurt door evenredige aftrek van 
uw fondseenheden.

7.5. Afkoop en afkoopwaarde.

De gehele of gedeeltelijke afkoop van uw contract is gratis. Voor ge-
individualiseerde fondsen die beleggen in activa met een beperkte 
liquiditeit, zijnde andere activa dan liquiditeiten, gequoteerde aan-
delen en obligaties, gestructureerde producten en deelbewijzen van 
open fondsen, zullen wij van de verzekerde prestatie de redelijke 
kosten afhouden die werden gemaakt voor de realisatie van de activa 
met beperkte liquiditeit. Het gaat ondermeer om kosten voor de eva-
luatie van de activa (honoraria voor de revisoren, verkoopkosten,...)

De afkoopwaarde van uw contract is gelijk aan de som van de waar-
den van de verschillende fondsen waarin u belegd heeft. De waarde 
van ieder fonds is gelijk aan het aantal eenheden van ieder fonds, 
vermenigvuldigd met de waarde van deze eenheden op het tijdstip 
van de afkoop.

Indien we stellen dat de beheerskosten 0,10% per maand bedragen, 
zonder rekening te houden met afkoop of bijkomende overlijdens-
dekking zoals beschreven in art.13, verloopt de evolutie voor 100 
eenheden als volgt:

Aantal eenheden bij afsluiting 100

Aantal eenheden na 1 jaar 98,80658

Aantal eenheden na 2 jaar 97.62740

Aantal eenheden na 3 jaar 96.46229

Aantal eenheden na 4 jaar 95.31109

Aantal eenheden na 5 jaar 94.17363

Aantal eenheden na 6 jaar 93.04974

Aantal eenheden na 7 jaar 91.93926

Aantal eenheden na 8 jaar 90.84204

Voor gelijk welk ander aantal belegde eenheden, zal het aantal in de 
tijd evolueren in dezelfde verhouding. Zo zullen voor 500 eenheden 
bij afsluiting van het contract, er na 5 jaar nog 500 x 94,17363% = 
470,86813 eenheden overblijven.

7.6. Overige kosten.

Elke speciale aanvraag van uwentwege kan aanleiding geven tot het 
factureren van bijkomende forfaitaire kosten van 25 euro.

Dit geldt onder meer voor :

• het opmaken van een duplicaat van de Bijzondere Voorwaarden ;

• het uitvoeren van contractwijzigingen ;

• de afhandeling van pand of beslag ;

• … .

8.  Hoe beleggen wij uw premies?

8.1. Minimumpremies.

De minimumpremie per contract bedraagt 25.000 euro. Het mini-
mum voor een contract met een geïndividualiseerd fonds bedraagt 
echter 125.000 Euro in al de contracten ondergeschreven door de 
Onderschrijver bij de Maatschappij. U kunt daarnaast bijkomende 
stortingen verrichten, met een minimum van 5000 euro. Voor perio-
dieke premies bedraagt het minimum eveneens 5000 euro. 

8.2. Premieverdeling.

Iedere premiebetaling wordt, na aftrek van de instapkosten, in de 
vorm van eenheden van de uitgekozen fondsen aan het contract toe-
gewezen. 

Bij aanvang van de verzekering kan u de verdeling van een premie 
over de verschillende fondsen vrij bepalen. Dit moet echter wel in 
overeenstemming gebeuren met de eventuele beperkingen, vermeld 
in de Specifi eke Voorwaarden van de afzonderlijke fondsen.  

Tenzij anders overeengekomen, geldt deze verdeling ook voor iedere 
bijkomende storting.

8.3. Munt.

De toewijzing van eenheden aan een fonds dat in een andere valu-
ta dan de euro is genoteerd, leidt tot een valutawissel waaraan een 
wisselkoersrisico is verbonden.

Wisselkoersschommelingen kunnen een stijging of daling van de in-
ventariswaarde van  een fonds tot gevolg hebben, wanneer de activa 
in dat fonds in een andere valuta dan deze van het fonds zelf worden 
aangehouden. 

Bij de keuze van een fonds, waarvan de valuta niet overeenkomt 
met die van de polis (euro),  kunnen wisselkoersfl uctuaties tot een 
stijging of daling van de contractwaarde leiden. Dit betekent dat de 
contractwaarde derhalve ook kan dalen, wanneer de inventariswaar-
de (in een andere valuta) is gestegen.

8.4.  Wijziging van de premieverdeling.

Indien nog bijkomende premies in het contract worden gestort, kunt 
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u schriftelijk een wijziging van de verdeling van deze premies over 
de fondsen vragen. 

De toekomstige premies worden overeenkomstig de nieuwe premie-
verdeling belegd. Op de reeds bestaande eenheden heeft de wijzi-
ging geen invloed.

De premieverdeling gebeurt overeenkomstig de Specifi eke Voor-
waarden van de afzonderlijke fondsen.

9.  Waarop moet bij de premiebetaling worden gelet ?

9.1. Premiebetaling.

Iedere betaling gebeurt in de munteenheid van het contract, de euro.

9.2. Eenmalige premie.

De eenmalige premie of eerste premie is onmiddellijk na het afslui-
ten van het contract  verschuldigd. 

Het contract vangt aan wanneer de eenmalige premie is gestort. 

Na aanvang van het contract kunt u aanvragen om bijkomende stor-
tingen in uw verzekeringscontract te doen. Daartoe dient u een schrif-
telijke aanvraag in. Wij controleren iedere aanvraag afzonderlijk. In 
ieder geval zullen wij geen bijkomende storting aanvaarden waarvan 
het bedrag lager ligt dan het in artikel  8.1. bepaalde minimum.

9.3. Periodieke premies (facultatief).

Alle premies zijn verschuldigd vanaf de respectievelijke premiever-
valdag gedurende de hele premiebetalingstermijn, voorzien in de 
Bijzondere Voorwaarden. 

Premies kunnen jaarlijks per overschrijving op onze rekening gestort 
te worden, die in het voorstelformulier staat vermeld. U kunt te allen 
tijde verzoeken om de betaalmodaliteiten voor de resterende pre-
miebetalingstermijn te wijzigen vanaf de eerstvolgende premiever-
valdag. De in artikel 8.1 genoemde minimumpremies dienen steeds 
in acht te worden genomen.

Alle kosten in verband met de overschrijving zijn te uwen laste.

In geval van overlijden voordat de eerste premie werd voldaan, wor-
den geen verzekeringsuitkeringen betaalbaar.

U kunt na aanvang van het contract om een verlenging of verkorting 
van de premiebetalingstermijn verzoeken.

De aanvaarding van het verzoek om verlenging van de premiebeta-
lingstermijn is afhankelijk van de resultaten van een nieuwe risicoana-
lyse. M.a.w., wij kunnen al het nodige bewijsmateriaal opvragen, zo-
als gezondheidsverklaringen van de verzekerde(n) perso(o)n(en), of 
ieder ander document of onderzoek dat wij noodzakelijk achten.

10.  Hoe kan het contract in een premievrije verzeke-
ring worden omgezet en welke gevolgen hebben 
achterstallige premiebetalingen ?

In het geval van periodieke premies kan het contract steeds pre-
mievrij worden gemaakt op schriftelijk verzoek, of als gevolg van 
niet-betaling van de premies.

10.1.  Premievrijstelling op verzoek.

U kunt te allen tijde de premievrijstelling aanvragen, door ons schrif-
telijk mee te delen dat u van plan bent de periodieke premiebetaling 
volledig stop te zetten. In dat geval wordt het contract 30 dagen na 
niet-betaling van de premie premievrij gemaakt, tenzij de contract-
waarde nul is; in dat geval vervalt het contract.

Bij een premievrij contract wordt de overlijdensdekking gehand-

haafd zolang de risicopremie kan afgehouden worden van de waar-
de van uw contract. Indien de contractwaarde niet meer volstaat om 
de premie te dekken, vervalt het contract.

10.2.  Premievrijstelling ingevolge achterstallige premiebe-
taling.

Indien u een premie niet binnen 30 dagen na de premievervaldag 
heeft betaald, ontvangt u een schriftelijke ingebrekestelling, waar-
van de kosten te uwen laste zijn. Daarin kennen wij u nog een  be-
talingstermijn van 30 dagen  toe en wijzen wij uitdrukkelijk op de 
gevolgen van de wanbetaling. Indien u het achterstallige bedrag niet 
binnen de gestelde termijn betaalt, wordt het contract premievrij 
gemaakt, tenzij de contractwaarde nul is; in dat geval vervalt het 
contract.

Bij een premievrij contract wordt de overlijdensdekking gehand-
haafd zolang de risicopremie kan afgehouden worden van de waar-
de van uw contract. Indien de contractwaarde niet meer volstaat om 
de premie te dekken, vervalt het contract.

Premiebetalingen die na de premievervaldag binnenkomen, worden 
aan het contract toegewezen zodra de betaling is binnengekomen.

10.3. Wederinwerkingstelling.

Indien het contract is opgezegd of premievrij is gemaakt, kunnen 
wij op uw verzoek binnen de 12 maanden na de niet-betaling van 
een premie, de uitkeringen uit het contract onder dezelfde bepalin-
gen en voorwaarden weer in werking doen treden. De instemming 
met een verzoek om wederinwerkingstelling is afhankelijk van het 
resultaat van een nieuwe risicoanalyse, d.w.z. wij vragen alle nodige 
bewijzen op, met name de gezondheidsverklaring(en) van de verze-
kerde perso(o)n(en), om een nieuwe risicotoetsing voor het contract 
te kunnen uitvoeren.

Absolute voorwaarde voor een hernieuwde wederinwerkingstelling 
is dat u alle uitstaande premies betaalt.

11.  Onder welke voorwaarden kunt u afkopen ?

11.1. Eenmalige gedeeltelijke afkoop.

Deze kunt u te allen tijde doen. Hiertoe dient u een schriftelijke aan-
vraag in, met vermelding van de uitkeringswijze en van een attest, 
waaruit blijkt, dat de verzekeringnemer en/of de verzekerde in leven is.

Voor zover u ons geen andere instructies geeft, gebeuren gedeelte-
lijke afkopen naar evenredigheid op de verschillende fondsen in uw 
contract.

Wij nemen van uw contract het overeenkomstige aantal fondseen-
heden af, overeenkomstig de Specifi eke Voorwaarden van de afzon-
derlijke fondsen.

11.2. Totale afkoop.

U kunt het contract te allen tijde stopzetten door middel van een 
schriftelijke aanvraag.

Deze aanvraag moet door u zijn ondertekend en dient vergezeld te 
zijn van de volgende documenten :

• het contract en alle eventuele bijvoegsels ;

• een kopie van het identiteitsbewijs van de verzekeringnemer ;

•  een attest, waaruit blijkt dat de verzekeringnemer en/of de verze-
kerde in leven is.

Indien het contract volledig wordt afgekocht, verkopen wij alle aan 
het contract toegewezen fondseenheden, overeenkomstig de Speci-
fi eke Voorwaarden van de afzonderlijke fondsen. 
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7.  Welke kosten worden geheven in een ProFolio con-
tract ?

7.1. Instapkosten.

De instapkosten, uitgedrukt in procenten, worden geheven op ie-
dere gestorte premie voor deze belegd wordt in het gekozen fonds. 
Ze belopen maximaal 5% van de premie en staan in de Bijzondere 
Voorwaarden van uw contract vermeld. 

7.2. Beheerskosten van het verzekeringscontract.

Teneinde de kosten voor het beheer van het verzekeringscontract 
te fi nancieren, zullen wij maandelijks gedeeltelijke afkopen in euro 
lanceren, zonder dat deze afkopen op jaarbasis 1,2% van de waarde 
van het contract mogen overstijgen gedurende de eerste vijf jaar. Wij 
behouden ons het recht voor deze kosten na 5 jaar te herzien, indien 
deze de werkelijke beheerskosten niet zouden dekken. De bereke-
ningsbasis van de beheerskosten staat vermeld in de Bijzondere 
Voorwaarden van uw contract. 

7.3. Overstapkosten.

U kunt eenmaal per kalenderjaar gratis overstappen. Voor elke bij-
komende overstap betaalt u 0,5% van de waarde in euro van de ver-
kochte eenheden, met een maximum van 750 euro.

Na een overstap worden toekomstige premies overeenkomstig de 
nieuw vastgelegde beleggingsstrategie over de fondsen verdeeld.

7.4. Wijziging van premieverdeling.

Eenmaal per jaar kunt u de verdeling van de belegging over de ver-
schillende fondsen gratis wijzigen. Voor iedere bijkomende wijziging 
betaalt u 50 euro. Deze inning gebeurt door evenredige aftrek van 
uw fondseenheden.

7.5. Afkoop en afkoopwaarde.

De gehele of gedeeltelijke afkoop van uw contract is gratis. Voor ge-
individualiseerde fondsen die beleggen in activa met een beperkte 
liquiditeit, zijnde andere activa dan liquiditeiten, gequoteerde aan-
delen en obligaties, gestructureerde producten en deelbewijzen van 
open fondsen, zullen wij van de verzekerde prestatie de redelijke 
kosten afhouden die werden gemaakt voor de realisatie van de activa 
met beperkte liquiditeit. Het gaat ondermeer om kosten voor de eva-
luatie van de activa (honoraria voor de revisoren, verkoopkosten,...)

De afkoopwaarde van uw contract is gelijk aan de som van de waar-
den van de verschillende fondsen waarin u belegd heeft. De waarde 
van ieder fonds is gelijk aan het aantal eenheden van ieder fonds, 
vermenigvuldigd met de waarde van deze eenheden op het tijdstip 
van de afkoop.

Indien we stellen dat de beheerskosten 0,10% per maand bedragen, 
zonder rekening te houden met afkoop of bijkomende overlijdens-
dekking zoals beschreven in art.13, verloopt de evolutie voor 100 
eenheden als volgt:

Aantal eenheden bij afsluiting 100

Aantal eenheden na 1 jaar 98,80658

Aantal eenheden na 2 jaar 97.62740

Aantal eenheden na 3 jaar 96.46229

Aantal eenheden na 4 jaar 95.31109

Aantal eenheden na 5 jaar 94.17363

Aantal eenheden na 6 jaar 93.04974

Aantal eenheden na 7 jaar 91.93926

Aantal eenheden na 8 jaar 90.84204

Voor gelijk welk ander aantal belegde eenheden, zal het aantal in de 
tijd evolueren in dezelfde verhouding. Zo zullen voor 500 eenheden 
bij afsluiting van het contract, er na 5 jaar nog 500 x 94,17363% = 
470,86813 eenheden overblijven.

7.6. Overige kosten.

Elke speciale aanvraag van uwentwege kan aanleiding geven tot het 
factureren van bijkomende forfaitaire kosten van 25 euro.

Dit geldt onder meer voor :

• het opmaken van een duplicaat van de Bijzondere Voorwaarden ;

• het uitvoeren van contractwijzigingen ;

• de afhandeling van pand of beslag ;

• … .

8.  Hoe beleggen wij uw premies?

8.1. Minimumpremies.

De minimumpremie per contract bedraagt 25.000 euro. Het mini-
mum voor een contract met een geïndividualiseerd fonds bedraagt 
echter 125.000 Euro in al de contracten ondergeschreven door de 
Onderschrijver bij de Maatschappij. U kunt daarnaast bijkomende 
stortingen verrichten, met een minimum van 5000 euro. Voor perio-
dieke premies bedraagt het minimum eveneens 5000 euro. 

8.2. Premieverdeling.

Iedere premiebetaling wordt, na aftrek van de instapkosten, in de 
vorm van eenheden van de uitgekozen fondsen aan het contract toe-
gewezen. 

Bij aanvang van de verzekering kan u de verdeling van een premie 
over de verschillende fondsen vrij bepalen. Dit moet echter wel in 
overeenstemming gebeuren met de eventuele beperkingen, vermeld 
in de Specifi eke Voorwaarden van de afzonderlijke fondsen.  

Tenzij anders overeengekomen, geldt deze verdeling ook voor iedere 
bijkomende storting.

8.3. Munt.

De toewijzing van eenheden aan een fonds dat in een andere valu-
ta dan de euro is genoteerd, leidt tot een valutawissel waaraan een 
wisselkoersrisico is verbonden.

Wisselkoersschommelingen kunnen een stijging of daling van de in-
ventariswaarde van  een fonds tot gevolg hebben, wanneer de activa 
in dat fonds in een andere valuta dan deze van het fonds zelf worden 
aangehouden. 

Bij de keuze van een fonds, waarvan de valuta niet overeenkomt 
met die van de polis (euro),  kunnen wisselkoersfl uctuaties tot een 
stijging of daling van de contractwaarde leiden. Dit betekent dat de 
contractwaarde derhalve ook kan dalen, wanneer de inventariswaar-
de (in een andere valuta) is gestegen.

8.4.  Wijziging van de premieverdeling.

Indien nog bijkomende premies in het contract worden gestort, kunt 
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u schriftelijk een wijziging van de verdeling van deze premies over 
de fondsen vragen. 

De toekomstige premies worden overeenkomstig de nieuwe premie-
verdeling belegd. Op de reeds bestaande eenheden heeft de wijzi-
ging geen invloed.

De premieverdeling gebeurt overeenkomstig de Specifi eke Voor-
waarden van de afzonderlijke fondsen.

9.  Waarop moet bij de premiebetaling worden gelet ?

9.1. Premiebetaling.

Iedere betaling gebeurt in de munteenheid van het contract, de euro.

9.2. Eenmalige premie.

De eenmalige premie of eerste premie is onmiddellijk na het afslui-
ten van het contract  verschuldigd. 

Het contract vangt aan wanneer de eenmalige premie is gestort. 

Na aanvang van het contract kunt u aanvragen om bijkomende stor-
tingen in uw verzekeringscontract te doen. Daartoe dient u een schrif-
telijke aanvraag in. Wij controleren iedere aanvraag afzonderlijk. In 
ieder geval zullen wij geen bijkomende storting aanvaarden waarvan 
het bedrag lager ligt dan het in artikel  8.1. bepaalde minimum.

9.3. Periodieke premies (facultatief).

Alle premies zijn verschuldigd vanaf de respectievelijke premiever-
valdag gedurende de hele premiebetalingstermijn, voorzien in de 
Bijzondere Voorwaarden. 

Premies kunnen jaarlijks per overschrijving op onze rekening gestort 
te worden, die in het voorstelformulier staat vermeld. U kunt te allen 
tijde verzoeken om de betaalmodaliteiten voor de resterende pre-
miebetalingstermijn te wijzigen vanaf de eerstvolgende premiever-
valdag. De in artikel 8.1 genoemde minimumpremies dienen steeds 
in acht te worden genomen.

Alle kosten in verband met de overschrijving zijn te uwen laste.

In geval van overlijden voordat de eerste premie werd voldaan, wor-
den geen verzekeringsuitkeringen betaalbaar.

U kunt na aanvang van het contract om een verlenging of verkorting 
van de premiebetalingstermijn verzoeken.

De aanvaarding van het verzoek om verlenging van de premiebeta-
lingstermijn is afhankelijk van de resultaten van een nieuwe risicoana-
lyse. M.a.w., wij kunnen al het nodige bewijsmateriaal opvragen, zo-
als gezondheidsverklaringen van de verzekerde(n) perso(o)n(en), of 
ieder ander document of onderzoek dat wij noodzakelijk achten.

10.  Hoe kan het contract in een premievrije verzeke-
ring worden omgezet en welke gevolgen hebben 
achterstallige premiebetalingen ?

In het geval van periodieke premies kan het contract steeds pre-
mievrij worden gemaakt op schriftelijk verzoek, of als gevolg van 
niet-betaling van de premies.

10.1.  Premievrijstelling op verzoek.

U kunt te allen tijde de premievrijstelling aanvragen, door ons schrif-
telijk mee te delen dat u van plan bent de periodieke premiebetaling 
volledig stop te zetten. In dat geval wordt het contract 30 dagen na 
niet-betaling van de premie premievrij gemaakt, tenzij de contract-
waarde nul is; in dat geval vervalt het contract.

Bij een premievrij contract wordt de overlijdensdekking gehand-

haafd zolang de risicopremie kan afgehouden worden van de waar-
de van uw contract. Indien de contractwaarde niet meer volstaat om 
de premie te dekken, vervalt het contract.

10.2.  Premievrijstelling ingevolge achterstallige premiebe-
taling.

Indien u een premie niet binnen 30 dagen na de premievervaldag 
heeft betaald, ontvangt u een schriftelijke ingebrekestelling, waar-
van de kosten te uwen laste zijn. Daarin kennen wij u nog een  be-
talingstermijn van 30 dagen  toe en wijzen wij uitdrukkelijk op de 
gevolgen van de wanbetaling. Indien u het achterstallige bedrag niet 
binnen de gestelde termijn betaalt, wordt het contract premievrij 
gemaakt, tenzij de contractwaarde nul is; in dat geval vervalt het 
contract.

Bij een premievrij contract wordt de overlijdensdekking gehand-
haafd zolang de risicopremie kan afgehouden worden van de waar-
de van uw contract. Indien de contractwaarde niet meer volstaat om 
de premie te dekken, vervalt het contract.

Premiebetalingen die na de premievervaldag binnenkomen, worden 
aan het contract toegewezen zodra de betaling is binnengekomen.

10.3. Wederinwerkingstelling.

Indien het contract is opgezegd of premievrij is gemaakt, kunnen 
wij op uw verzoek binnen de 12 maanden na de niet-betaling van 
een premie, de uitkeringen uit het contract onder dezelfde bepalin-
gen en voorwaarden weer in werking doen treden. De instemming 
met een verzoek om wederinwerkingstelling is afhankelijk van het 
resultaat van een nieuwe risicoanalyse, d.w.z. wij vragen alle nodige 
bewijzen op, met name de gezondheidsverklaring(en) van de verze-
kerde perso(o)n(en), om een nieuwe risicotoetsing voor het contract 
te kunnen uitvoeren.

Absolute voorwaarde voor een hernieuwde wederinwerkingstelling 
is dat u alle uitstaande premies betaalt.

11.  Onder welke voorwaarden kunt u afkopen ?

11.1. Eenmalige gedeeltelijke afkoop.

Deze kunt u te allen tijde doen. Hiertoe dient u een schriftelijke aan-
vraag in, met vermelding van de uitkeringswijze en van een attest, 
waaruit blijkt, dat de verzekeringnemer en/of de verzekerde in leven is.

Voor zover u ons geen andere instructies geeft, gebeuren gedeelte-
lijke afkopen naar evenredigheid op de verschillende fondsen in uw 
contract.

Wij nemen van uw contract het overeenkomstige aantal fondseen-
heden af, overeenkomstig de Specifi eke Voorwaarden van de afzon-
derlijke fondsen.

11.2. Totale afkoop.

U kunt het contract te allen tijde stopzetten door middel van een 
schriftelijke aanvraag.

Deze aanvraag moet door u zijn ondertekend en dient vergezeld te 
zijn van de volgende documenten :

• het contract en alle eventuele bijvoegsels ;

• een kopie van het identiteitsbewijs van de verzekeringnemer ;

•  een attest, waaruit blijkt dat de verzekeringnemer en/of de verze-
kerde in leven is.

Indien het contract volledig wordt afgekocht, verkopen wij alle aan 
het contract toegewezen fondseenheden, overeenkomstig de Speci-
fi eke Voorwaarden van de afzonderlijke fondsen. 
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Het contract wordt dan beëindigd.

11.3. Minimum gedeeltelijke afkoop.

Zowel voor eenmalige als voor periodieke uitkeringen geldt een mi-
nimumbedrag van 1500 €.

Uitkeringen vinden slechts onder de voorwaarde plaats, dat 

•  aan het contract ten tijde van de uitkering een voldoende aantal 
fondseenheden is toegewezen

en

•    de contractwaarde na de uitkering ten minste 10.000 € bedraagt. 

11.4.  Wanneer en hoe betalen wij de uitkering bij afkoop ?

Gedeeltelijke afkopen worden uitgekeerd aan de verzekeringnemer, 
voor zover niet anders overeengekomen werd.

Het kapitaal wordt altijd tegen kwitantie uitbetaald.

Afkopen worden in principe voldaan in geld, binnen de dertig dagen 
na de ontvangst van de ondertekende kwijting waarin melding wordt 
gemaakt van de gewenste uitkeringsmodaliteiten. Voor geïndividu-
aliseerde fondsen die beleggen in activa met een beperkte liquidi-
teit, zijnde andere activa dan liquiditeiten, gequoteerde aandelen 
en obligaties, gestructureerde producten en deelbewijzen van open 
fondsen, behouden wij ons echter het recht voor de prestatie niet te 
voldoen in geld maar door eigendomsoverdracht van de desbetref-
fende activa aan de begunstigde.

11.5. Opschorting van de afkoop.

Naar aanleiding van uitzonderlijke omstandigheden kunnen wij, om 
uw fi nanciële belangen te vrijwaren, tijdelijk de afkoop opschorten. 
Hiervan wordt u onmiddellijk op de hoogte gesteld. ( zie hiertoe ook 

de Specifi eke Voorwaarden van de afzonderlijke categorieën fondsen).

12.  Hoe begunstigden aanduiden en hoe uw keuze 
wijzigen ?

U kunt in het voorstelformulier of door een andere schriftelijke me-
dedeling aan Bâloise Vie Luxembourg S.A. een of meer perso(o)
n(en) benoemen als begunstigde(n) van de uitkeringen bij leven.

Het staat u als verzekeringnemer vrij de benoeming van een begun-
stigde te allen tijde voor de vervaldag van het contract te herroepen; 
deze herroeping gaat pas in wanneer wij een uitdrukkelijke schrifte-
lijke verklaring van u ontvangen hebben. De poststempel geldt als 
datum. De benoeming van een bijkomende begunstigde betekent 
niet automatisch de beëindiging van de eerdere benoeming van een 
andere begunstigde, tenzij de verzekeringnemer de eerdere benoe-
ming uitdrukkelijk herroept.

In het geval dat de begunstigde de begunstiging heeft aanvaard, 
kunt u de begunstigingsclausule niet meer wijzigen, het contract af-
kopen, een arbitrage aanvragen, het contract in pand geven of het 
contract of de eraan verbonden rechten overdragen zonder toestem-
ming van de aanvaardende begunstigde. 

Zoalang u in leven bent, gebeurt de aanvaarding van de begunsti-
ging door middel van een bijvoegsel aan uw contract, ondertekend 
door u, door de begunstigde en door ons. 

Na uw overlijden kan de aanvaarding uitdrukkelijk of stilzwijgend 
gebeuren, maar ze heeft slecht uitwerking nadat ze ons werd aan-
gezegd.

De beguns tiging vervalt onder de volgende omstandigheden : 

a)  indien de begunstigde sterft, voordat  de overlijdens- of einduit-
kering op vervaldag komt ;

b)  indien de verzekeringnemer het contract opzegt ; 

c)  indien de verzekeringnemer het contract aan een derde over-
draagt of verpandt en de overdracht of verpanding schriftelijk aan 
ons wordt meegedeeld.

Indien op het tijdstip van uitkering meerdere begunstigden aanwe-
zig zijn, wordt het overlijdens- of eindkapitaal in gelijke delen aan 
hen uitbetaald, tenzij wij van u schriftelijk uitdrukkelijke anderslui-
dende instructies hebben ontvangen.

HOOFDSTUK 3: UW UITKERING BIJ OVERLIJDEN

13.   Waarin bestaat de uitkering bij overlijden ?

Sterft de verzekerde persoon voor de voorziene einddatum van het 
contract, dan betalen wij aan de begunstigden het overlijdenskapitaal 
uit, zoals vermeld in de Bijzondere Voorwaarden, of de waarde van het 
contract, indien deze meer bedraagt.

Indien de overlijdensdekking op het hoofd van twee personen werd 
afgesloten, betalen wij de uitkering bij overlijden van een van beide 
verzekerden, onafhankelijk van de voorziene erfopvolging.

13.1.  Basisdekking.

 In het geval van overlijden van de verzekerde persoon wordt de con-
tractwaarde in euro uitbetaald.

13.2. Bijkomende overlijdensdekking.

Bovenop de basisuitkering kunt u een bijkomend  overlijdenskapi-
taal kiezen uit de volgende 4 opties :

• Optie 1 : totaal van de betaalde premies:
  de minimumuitkering bij overlijden is minstens gelijk aan het to-

taal van de betaalde premies, onder aftrek van de instapkosten 
en eventuele taksen.

• Optie 2 : percentage van de betaalde premies:
  de minimumuitkering bij overlijden is gelijk aan de betaalde pre-

mies, onder aftrek van instapkosten en eventuele taksen, verme-
nigvuldigd met een percentage dat bepaald is in de Bijzondere 
Voorwaarden. Dit percentage moet meer zijn dan 100% (optie 1), 
maar mag niet meer dan 200% bedragen.

• Optie 3 : percentage van de contractwaarde:
  de minimumuitkering bij overlijden is gelijk aan de contract-

waarde, vermenigvuldigd met een percentage dat in de Bijzon-
dere Voorwaarden is bepaald. Dit percentage moet meer zijn dan 
100% (basisuitkering), maar mag niet meer dan  130% bedragen.

• Optie 4 : vast kapitaal:
  u bepaalt zelf de minimumuitkering bij overlijden in de Bijzon-

dere Voorwaarden. Deze bestaat uit een vast kapitaal dat hoger 
is dan de betaalde premies. Het maximaal overlijdenskapitaal is 
beperkt tot 200% van de betaalde premies.
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Het verzekerd kapitaal dat de waarde van het contract overstijgt mag 
niet meer bedragen dan 1.000.000 euro voor eenzelfde verzekerde, 
onafhankelijk van het aantal contracten dat op het hoofd van deze 
verzekerde werd afgesloten.

14.  Waarop moet u bij het afsluiten van een bijko-
mende overlijdensdekking letten ?

14.1. Acceptatieprocedure.

Iedere bijkomende overlijdensdekking moet door onze diensten 
worden aanvaard. Daartoe dienen een aantal medische formalitei-
ten te worden in acht genomen. 

Het bedrag van de bijkomende overlijdensdekking, evenals andere 
verzekeringsmathematische factoren (b.v. de leeftijd), bepalen de 
omvang van de medische formaliteiten.

Indien wij de bijkomende overlijdensdekking weigeren, wordt u dit  
schriftelijk meegedeeld. In dit geval geniet u slechts de basisdekking.

De medische kosten naar aanleiding van de bijkomende overlijdens-
dekking zijn te onzen laste, tenzij u afziet van de bijkomende overlij-
densdekking of het contract. In dit geval moet u zelf de kosten voor 
uw rekening nemen. 

De  overlijdensdekking gaat ten vroegste in bij de aanvang van het 
contract, zoals vermeld in art.3 van deze Algemene Voorwaarden en 
eindigt ten laatste op de dag dat de verzekerde de leeftijd van 85 
jaar heeft bereikt.

14.2. Risicokapitaal en risicopremie.

Het risicokapitaal wordt aan het einde van iedere maand berekend. 
Hiervoor bepalen wij het verschil tussen het gewaarborgde overlij-
denskapitaal en de contractwaarde. 

Indien dit bedrag positief is, dient een een premie betaald te wor-
den, de risicopremie genaamd. 

De risicopremie wordt betaald door middel van de aftrek van eenhe-
den, in evenredigheid met de fondsen die u hebt gekozen.

De risicopremies worden maandelijks afgetrokken en staan in func-
tie van de leeftijd van de verzekerde. De maandelijkse risicopremie 
voor de dekking van een kapitaal van 1000 EUR bedraagt :.

Leeftijd Premie Leeftijd Premie Leeftijd Premie

20 0,16 € 51 0,68 € 69 3,41 €

21-34 0,17 € 52 0,75 € 70 3,72 € 

35 0,18 € 53 0,82 € 71 4,06 €

36 0.19 € 54 0,90 € 72 4,42 €

37 0,20 € 55 0,98 € 73 4,82 €

38 0,21 € 56 1,08 € 74 5,26 €

39 0,22 € 57 1,18 € 75 5,73 €

40 0,24 € 58 1,29 € 76 6,24 €

41 0,27 € 59 1,41 € 77 6,79 €

42 0,29 € 60 1,54 € 78 7,40 €

43 0,32 € 61 1,69 € 79 8,05 €

44 0,36 € 62 1,84 € 80 8,75 €

45 0,39 € 63 2,01 € 81 9,52 € 

46 0,43 € 64 2,20 € 82 10,34 €

47 0,47 € 65 2,40 € 83 11,23 €

48 0,52 € 66 2,62 € 84 12,20 €

49 0,57 € 67 2,86 € 85 13,23 €

50 0,62 € 68 3,12 €

Is de contractwaarde hoger dan de bijkomende overlijdensdekking, 
dan zijn geen risicopremies verschuldigd. 

Zolang wij een risicopremie kunnen innen op de contractwaarde, 
wordt de overlijdensdekking gehandhaafd, maar ze wordt ten laat-
ste beëindigd op de dag dat de verzekerde de leeftijd van 85 jaar 
bereikt heeft.

Is de contractwaarde lager dan de risicopremie, dan delen wij u dit 
binnen 15 dagen per aangetekend schrijven mee. U kunt dan ofwel 
een nieuwe premie betalen om de overlijdensdekking te behouden, 
of u zegt deze overlijdensdekking op.

Indien wij 30 dagen na verzending van de aangetekende brief geen 
instructie van u hebben ontvangen, annuleren wij de bijkomende 
overlijdensdekking zonder verdere formaliteiten.. 

15.  Kunt u uw overlijdensdekking wijzigen ? 

U kunt te allen tijde om een verhoging of wijziging van de overlij-
densdekking verzoeken. Dit vereist echter onze uitdrukkelijke toe-
stemming (zie ook artikel 14.1.). Bovendien kunnen ook bepaalde 
medische formaliteiten vereist zijn. De kosten van deze medische 
onderzoeken vallen volledig te uwen laste.

U kunt echter ook te allen tijde het bedrag van uw overlijdenska-
pitaal verminderen, zonder van optie te veranderen. Deze wijziging 
gaat in op de eerstvolgende werkdag na ontvangst van uw schrifte-
lijke aanvraag.

16.  Welke risico’s zijn uitgesloten ?

16.1. Risico’s die steeds uitgesloten zijn:

•  overlijden door zelfmoord van de verzekerde persoon, binnen het 
jaar na aanvang van het contract, de wederinwerkingstelling of ver-
hoging van de verzekeringsdekking ;

•  overlijden als gevolg van een opzettelijke daad van de verzekering-
nemer of de begunstigden of als gevolg van een handeling waartoe 
zij hebben aangezet ;

•  overlijden als gevolg van een gerechtelijke veroordeling, een mis-
daad  of een opzettelijk wanbedrijf van de verzekerde als dader of 
mededader ;

•  overlijden als gevolg van een kernramp, met inbegrip van nucleair 
terrorisme ;

•  overlijden als gevolg van deelname van de verzekerde aan oproer 
of interne ongeregeldheden in algemene zin, tenzij hij lid is van 
ordehandhavingstroepen of rechtstreeks gehandeld heeft om zijn 
persoon of goederen te verdedigen.

16.2.  Risico’s die zijn uitgesloten, tenzij anders is overeen-
gekomen :

•   overlijden als gevolg van oorlog, burgeroorlog, of gelijkaardige 
feiten. Het overlijden is steeds uitgesloten, onafhankelijk van de 
doodsoorzaak, wanneer de verzekerde actief aan deze vijandighe-
den deelneemt. In geval van een verblijf in het buitenland, is het 
overlijden als gevolg van oorlog gedekt:

 •    wanneer het onvoorzienbare conflict tijdens het verblijf van de 
verzekerde uitbreekt;

 •   wanneer de verzekerde naar een land reist waar een gewapend 
conflict woedt en dit in de Bijzondere Voorwaarden uitdrukkelijk 
staat aangegeven (door middel van een eventuele premietoeslag);
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Het contract wordt dan beëindigd.

11.3. Minimum gedeeltelijke afkoop.

Zowel voor eenmalige als voor periodieke uitkeringen geldt een mi-
nimumbedrag van 1500 €.

Uitkeringen vinden slechts onder de voorwaarde plaats, dat 

•  aan het contract ten tijde van de uitkering een voldoende aantal 
fondseenheden is toegewezen

en

•    de contractwaarde na de uitkering ten minste 10.000 € bedraagt. 

11.4.  Wanneer en hoe betalen wij de uitkering bij afkoop ?

Gedeeltelijke afkopen worden uitgekeerd aan de verzekeringnemer, 
voor zover niet anders overeengekomen werd.

Het kapitaal wordt altijd tegen kwitantie uitbetaald.

Afkopen worden in principe voldaan in geld, binnen de dertig dagen 
na de ontvangst van de ondertekende kwijting waarin melding wordt 
gemaakt van de gewenste uitkeringsmodaliteiten. Voor geïndividu-
aliseerde fondsen die beleggen in activa met een beperkte liquidi-
teit, zijnde andere activa dan liquiditeiten, gequoteerde aandelen 
en obligaties, gestructureerde producten en deelbewijzen van open 
fondsen, behouden wij ons echter het recht voor de prestatie niet te 
voldoen in geld maar door eigendomsoverdracht van de desbetref-
fende activa aan de begunstigde.

11.5. Opschorting van de afkoop.

Naar aanleiding van uitzonderlijke omstandigheden kunnen wij, om 
uw fi nanciële belangen te vrijwaren, tijdelijk de afkoop opschorten. 
Hiervan wordt u onmiddellijk op de hoogte gesteld. ( zie hiertoe ook 

de Specifi eke Voorwaarden van de afzonderlijke categorieën fondsen).

12.  Hoe begunstigden aanduiden en hoe uw keuze 
wijzigen ?

U kunt in het voorstelformulier of door een andere schriftelijke me-
dedeling aan Bâloise Vie Luxembourg S.A. een of meer perso(o)
n(en) benoemen als begunstigde(n) van de uitkeringen bij leven.

Het staat u als verzekeringnemer vrij de benoeming van een begun-
stigde te allen tijde voor de vervaldag van het contract te herroepen; 
deze herroeping gaat pas in wanneer wij een uitdrukkelijke schrifte-
lijke verklaring van u ontvangen hebben. De poststempel geldt als 
datum. De benoeming van een bijkomende begunstigde betekent 
niet automatisch de beëindiging van de eerdere benoeming van een 
andere begunstigde, tenzij de verzekeringnemer de eerdere benoe-
ming uitdrukkelijk herroept.

In het geval dat de begunstigde de begunstiging heeft aanvaard, 
kunt u de begunstigingsclausule niet meer wijzigen, het contract af-
kopen, een arbitrage aanvragen, het contract in pand geven of het 
contract of de eraan verbonden rechten overdragen zonder toestem-
ming van de aanvaardende begunstigde. 

Zoalang u in leven bent, gebeurt de aanvaarding van de begunsti-
ging door middel van een bijvoegsel aan uw contract, ondertekend 
door u, door de begunstigde en door ons. 

Na uw overlijden kan de aanvaarding uitdrukkelijk of stilzwijgend 
gebeuren, maar ze heeft slecht uitwerking nadat ze ons werd aan-
gezegd.

De beguns tiging vervalt onder de volgende omstandigheden : 

a)  indien de begunstigde sterft, voordat  de overlijdens- of einduit-
kering op vervaldag komt ;

b)  indien de verzekeringnemer het contract opzegt ; 

c)  indien de verzekeringnemer het contract aan een derde over-
draagt of verpandt en de overdracht of verpanding schriftelijk aan 
ons wordt meegedeeld.

Indien op het tijdstip van uitkering meerdere begunstigden aanwe-
zig zijn, wordt het overlijdens- of eindkapitaal in gelijke delen aan 
hen uitbetaald, tenzij wij van u schriftelijk uitdrukkelijke anderslui-
dende instructies hebben ontvangen.

HOOFDSTUK 3: UW UITKERING BIJ OVERLIJDEN

13.   Waarin bestaat de uitkering bij overlijden ?

Sterft de verzekerde persoon voor de voorziene einddatum van het 
contract, dan betalen wij aan de begunstigden het overlijdenskapitaal 
uit, zoals vermeld in de Bijzondere Voorwaarden, of de waarde van het 
contract, indien deze meer bedraagt.

Indien de overlijdensdekking op het hoofd van twee personen werd 
afgesloten, betalen wij de uitkering bij overlijden van een van beide 
verzekerden, onafhankelijk van de voorziene erfopvolging.

13.1.  Basisdekking.

 In het geval van overlijden van de verzekerde persoon wordt de con-
tractwaarde in euro uitbetaald.

13.2. Bijkomende overlijdensdekking.

Bovenop de basisuitkering kunt u een bijkomend  overlijdenskapi-
taal kiezen uit de volgende 4 opties :

• Optie 1 : totaal van de betaalde premies:
  de minimumuitkering bij overlijden is minstens gelijk aan het to-

taal van de betaalde premies, onder aftrek van de instapkosten 
en eventuele taksen.

• Optie 2 : percentage van de betaalde premies:
  de minimumuitkering bij overlijden is gelijk aan de betaalde pre-

mies, onder aftrek van instapkosten en eventuele taksen, verme-
nigvuldigd met een percentage dat bepaald is in de Bijzondere 
Voorwaarden. Dit percentage moet meer zijn dan 100% (optie 1), 
maar mag niet meer dan 200% bedragen.

• Optie 3 : percentage van de contractwaarde:
  de minimumuitkering bij overlijden is gelijk aan de contract-

waarde, vermenigvuldigd met een percentage dat in de Bijzon-
dere Voorwaarden is bepaald. Dit percentage moet meer zijn dan 
100% (basisuitkering), maar mag niet meer dan  130% bedragen.

• Optie 4 : vast kapitaal:
  u bepaalt zelf de minimumuitkering bij overlijden in de Bijzon-

dere Voorwaarden. Deze bestaat uit een vast kapitaal dat hoger 
is dan de betaalde premies. Het maximaal overlijdenskapitaal is 
beperkt tot 200% van de betaalde premies.
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Het verzekerd kapitaal dat de waarde van het contract overstijgt mag 
niet meer bedragen dan 1.000.000 euro voor eenzelfde verzekerde, 
onafhankelijk van het aantal contracten dat op het hoofd van deze 
verzekerde werd afgesloten.

14.  Waarop moet u bij het afsluiten van een bijko-
mende overlijdensdekking letten ?

14.1. Acceptatieprocedure.

Iedere bijkomende overlijdensdekking moet door onze diensten 
worden aanvaard. Daartoe dienen een aantal medische formalitei-
ten te worden in acht genomen. 

Het bedrag van de bijkomende overlijdensdekking, evenals andere 
verzekeringsmathematische factoren (b.v. de leeftijd), bepalen de 
omvang van de medische formaliteiten.

Indien wij de bijkomende overlijdensdekking weigeren, wordt u dit  
schriftelijk meegedeeld. In dit geval geniet u slechts de basisdekking.

De medische kosten naar aanleiding van de bijkomende overlijdens-
dekking zijn te onzen laste, tenzij u afziet van de bijkomende overlij-
densdekking of het contract. In dit geval moet u zelf de kosten voor 
uw rekening nemen. 

De  overlijdensdekking gaat ten vroegste in bij de aanvang van het 
contract, zoals vermeld in art.3 van deze Algemene Voorwaarden en 
eindigt ten laatste op de dag dat de verzekerde de leeftijd van 85 
jaar heeft bereikt.

14.2. Risicokapitaal en risicopremie.

Het risicokapitaal wordt aan het einde van iedere maand berekend. 
Hiervoor bepalen wij het verschil tussen het gewaarborgde overlij-
denskapitaal en de contractwaarde. 

Indien dit bedrag positief is, dient een een premie betaald te wor-
den, de risicopremie genaamd. 

De risicopremie wordt betaald door middel van de aftrek van eenhe-
den, in evenredigheid met de fondsen die u hebt gekozen.

De risicopremies worden maandelijks afgetrokken en staan in func-
tie van de leeftijd van de verzekerde. De maandelijkse risicopremie 
voor de dekking van een kapitaal van 1000 EUR bedraagt :.

Leeftijd Premie Leeftijd Premie Leeftijd Premie

20 0,16 € 51 0,68 € 69 3,41 €

21-34 0,17 € 52 0,75 € 70 3,72 € 

35 0,18 € 53 0,82 € 71 4,06 €

36 0.19 € 54 0,90 € 72 4,42 €

37 0,20 € 55 0,98 € 73 4,82 €

38 0,21 € 56 1,08 € 74 5,26 €

39 0,22 € 57 1,18 € 75 5,73 €

40 0,24 € 58 1,29 € 76 6,24 €

41 0,27 € 59 1,41 € 77 6,79 €

42 0,29 € 60 1,54 € 78 7,40 €

43 0,32 € 61 1,69 € 79 8,05 €

44 0,36 € 62 1,84 € 80 8,75 €

45 0,39 € 63 2,01 € 81 9,52 € 

46 0,43 € 64 2,20 € 82 10,34 €

47 0,47 € 65 2,40 € 83 11,23 €

48 0,52 € 66 2,62 € 84 12,20 €

49 0,57 € 67 2,86 € 85 13,23 €

50 0,62 € 68 3,12 €

Is de contractwaarde hoger dan de bijkomende overlijdensdekking, 
dan zijn geen risicopremies verschuldigd. 

Zolang wij een risicopremie kunnen innen op de contractwaarde, 
wordt de overlijdensdekking gehandhaafd, maar ze wordt ten laat-
ste beëindigd op de dag dat de verzekerde de leeftijd van 85 jaar 
bereikt heeft.

Is de contractwaarde lager dan de risicopremie, dan delen wij u dit 
binnen 15 dagen per aangetekend schrijven mee. U kunt dan ofwel 
een nieuwe premie betalen om de overlijdensdekking te behouden, 
of u zegt deze overlijdensdekking op.

Indien wij 30 dagen na verzending van de aangetekende brief geen 
instructie van u hebben ontvangen, annuleren wij de bijkomende 
overlijdensdekking zonder verdere formaliteiten.. 

15.  Kunt u uw overlijdensdekking wijzigen ? 

U kunt te allen tijde om een verhoging of wijziging van de overlij-
densdekking verzoeken. Dit vereist echter onze uitdrukkelijke toe-
stemming (zie ook artikel 14.1.). Bovendien kunnen ook bepaalde 
medische formaliteiten vereist zijn. De kosten van deze medische 
onderzoeken vallen volledig te uwen laste.

U kunt echter ook te allen tijde het bedrag van uw overlijdenska-
pitaal verminderen, zonder van optie te veranderen. Deze wijziging 
gaat in op de eerstvolgende werkdag na ontvangst van uw schrifte-
lijke aanvraag.

16.  Welke risico’s zijn uitgesloten ?

16.1. Risico’s die steeds uitgesloten zijn:

•  overlijden door zelfmoord van de verzekerde persoon, binnen het 
jaar na aanvang van het contract, de wederinwerkingstelling of ver-
hoging van de verzekeringsdekking ;

•  overlijden als gevolg van een opzettelijke daad van de verzekering-
nemer of de begunstigden of als gevolg van een handeling waartoe 
zij hebben aangezet ;

•  overlijden als gevolg van een gerechtelijke veroordeling, een mis-
daad  of een opzettelijk wanbedrijf van de verzekerde als dader of 
mededader ;

•  overlijden als gevolg van een kernramp, met inbegrip van nucleair 
terrorisme ;

•  overlijden als gevolg van deelname van de verzekerde aan oproer 
of interne ongeregeldheden in algemene zin, tenzij hij lid is van 
ordehandhavingstroepen of rechtstreeks gehandeld heeft om zijn 
persoon of goederen te verdedigen.

16.2.  Risico’s die zijn uitgesloten, tenzij anders is overeen-
gekomen :

•   overlijden als gevolg van oorlog, burgeroorlog, of gelijkaardige 
feiten. Het overlijden is steeds uitgesloten, onafhankelijk van de 
doodsoorzaak, wanneer de verzekerde actief aan deze vijandighe-
den deelneemt. In geval van een verblijf in het buitenland, is het 
overlijden als gevolg van oorlog gedekt:

 •    wanneer het onvoorzienbare conflict tijdens het verblijf van de 
verzekerde uitbreekt;

 •   wanneer de verzekerde naar een land reist waar een gewapend 
conflict woedt en dit in de Bijzondere Voorwaarden uitdrukkelijk 
staat aangegeven (door middel van een eventuele premietoeslag);
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•  overlijden als gevolg van een vliegtuigongeval:
 •   wanneer het vliegtuig voor wedstrijden, shows, snelheidspogin-

gen, uithoudingsvluchten, trainingsvluchten, records of record-
pogingen of testvluchten wordt gebruikt;

 •   wanneer het om een prototype of een militair vliegtuig gaat, dat 
niet voor transport is bedoeld;

•  overlijden als gevolg van een parachutesprong, tenzij in geval van-
overmacht;

•  overlijden als gevolg van het gebruik van deltavliegers of ultralich-
te gemotoriseerde vliegtuigen;

•  overlijden als gevolg van een sprong in de diepte aan een elastiek 
(bungeejumping).

17.  Hoe en wanneer betalen wij de uitkering bij over-
lijden ?

LHet overlijden van de verzekerde persoon dient ons zo snel moge-
lijk schriftelijk te worden meegedeeld. 

In het geval van een uitgesloten risico wordt de overlijdensuitkering 
tot de contractwaarde beperkt, ook wanneer deze lager is dan het 
verzekerde overlijdenskapitaal.

Indien het overlijdensrisico is gedekt, berekenen wij het verzekerde 
overlijdenskapitaal na ontvangst van de volgende documenten :

•  een offi ciële overlijdensakte met de geboortedatum en geboorte-

plaats van de verzekerde persoon ;

•  het contract en alle eventuele bijvoegsels ;

•  een kopie van het identiteitsbewijs van iedere begunstigde ;

•  bij een bijkomende overlijdensdekking hebben wij bovendien een 
uitvoerig medisch attest nodig over de doodsoorzaak alsmede 
over het begin en het verloop van de ziekte.

Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor nog meer bewijsstuk-
ken op te vragen die wij noodzakelijk achten en zelf bepaalde con-
troles uit te voeren. 

Na ontvangst van alle documenten worden alle fondseenheden 
overeenkomstig de Speciale Voorwaarden van de afzonderlijke 
fondsen afgekocht. Na de daadwerkelijke afkoop van alle fondseen-
heden wordt het contract beëindigd.

Het uit te betalen kapitaal wordt altijd tegen kwitantie aan de begun-
stigde(n) uitbetaald.

Het kapitaal wordt in beginsel uitgekeerd in geld, binnen de dertig 
dagen na de ontvangst van de ondertekende kwijting, waarin mel-
ding wordt gemaakt van de gewenste uitkeringsmodaliteiten. Voor 
geïndividualiseerde fondsen die beleggen in activa met een beperk-
te liquiditeit, zijnde andere activa dan liquiditeiten, gequoteerde 
aandelen en obligaties, gestructureerde producten en deelbewijzen 
van open fondsen, behouden wij ons echter het recht voor de pres-
tatie niet te voldoen in geld maar door eigendomsoverdracht van de 
desbetreffende activa aan de begunstigde(n).

18.  Wat is het belang van de Bijzondere Voorwaarden ?

In de Bijzondere Voorwaarden vindt u de persoonlijke gegevens met 
betrekking tot uw contract. Meer bepaald staan de waarborgen ver-
meld waarvoor u verzekerd bent, het overlijdenskapitaal, de begun-
stigden, de gekozen beleggingsfondsen waarin uw premies worden 
belegd en de eventuele overeengekomen bijkomende clausules.

19.  Wie krijgt de verzekeringsuitkering ?

Wij keren de verzekerde bedragen uit aan de aangeduide begunstig-
den. Bij ontstentenis keren wij de bedragen uit aan u, in de hoe-
danigheid van verzekeringnemer, of in voorkomend geval, aan uw 
wettelijke erfgenamen.

U kunt op ieder moment de begunstiging herroepen.

U kunt uitdrukkelijk bepalen dat de begunstigde onmiddellijk en on-
herroepelijk de uitkeringen uit het verzekeringscontract moet aan-
vaarden. Van zodra wij uw verklaring hebben ontvangen, kan deze 
begunstiging  nog slechts met toestemming van de door u aangedui-
de begunstigde worden herroepen.

U kunt uw rechten uit het verzekeringscontract ook overdragen of 
verpanden, meer bepaald om een schuld te waarborgen. Deze over-
dracht van rechten moet opgenomen worden in een bijvoegsel aan 
het contract, ondertekend door de drie betrokken partijen : u, wij en 
de pandnemer.

20.  Hoe blijft u op de hoogte ?

Aan het begin van ieder kalenderjaar ontvangt u van ons kosteloos 
een uittreksel met de volgende informatie :

•  het premiebedrag van de eventuele bijkomende overlijdensdekking ;

•  de namen van de beleggingsfondsen die u hebt gekozen ;

•  het aantal fondseenheden ;

•  de waarde van de verschillende fondseenheden ;

•  de contractwaarde.

Wij delen u deze informatie te allen tijde op verzoek mee. Hiervoor 
worden vaste kosten van 25 euro geïnd. Deze inning vindt plaats in 
evenredigheid met de u toegewezen fondsaandelen.

21.  Wordt er winstdeelname toegekend ?

Dit contract komt niet in aanmerking voor deelname in de winst van 
Bâloise Vie Luxembourg S.A.

22.  Hoe contacteert u de maatschappij ?

22.1. Uw mededelingen.

Mededelingen die de bestaande verzekeringsrelatie betreffen, die-
nen steeds schriftelijk te gebeuren op het adres van onze maat-
schappelijke zetel.

Voor ons bestemde mededelingen zijn van kracht zodra ze ons heb-
ben bereikt. Tussenpersonen zijn niet gemachtigd deze in ontvangst 
te nemen.

22.2. Onze mededelingen. 

Mededelingen die voor u bestemd zijn, worden gedaan aan het 
adres dat vermeld staat in de Bijzondere Voorwaarden, dan wel aan 
het laatste ons schriftelijk meegedeelde adres.

U heeft het recht een ander postadres als correspondentieadres op 
te geven. 

Een wijziging van postadres of naam dient onverwijld aan ons mee-
gedeeld te worden. U kunt anders benadeeld worden, doordat wij 
de briefwisseling adresseren aan het ons laatst gekende adres. Dit 
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geldt ook wanneer u de verzekering hebt afgesloten in het kader van 
commerciële, industriële of ambachtelijke activiteiten en u de vesti-
gingsplaats van uw bedrijf hebt veranderd.

23.  Automatische uitwisseling van informatie / FATCA 

Als fi nanciële instelling is Bâloise Vie Luxembourg S.A. onderworpen 
aan de bepalingen genaamd “automatische uitwisseling van informa-
tie” van de wet met betrekking tot de Common Reporting Standard ten 
aanzien van de automatische uitwisseling van gegevens over fi nanci-
ele rekeningen voor fi scale doeleinden. Het gaat hierbij om de omzet-
ting van de Europese richtlijn 2014/107/EU van 9 december 2014, 
evenals de bepalingen ten aanzien van “FATCA” (Foreign Account Tax 
Compliance Act) van de Luxemburgse wet van 24 juli 2015.

Tijdens de looptijd van het contract dient de onderschrijver Bâloise 
Vie Luxembourg S.A. onmiddellijk op de hoogte te stellen van een wij-
ziging van zijn fi scale woonplaats (of in het geval van entiteiten van 
een van de personen die hier de zeggenschap over heeft).

Evenzo, dient de onderschrijver tijdens de looptijd van het contract 
Bâloise Vie Luxembourg S.A. onmiddellijk op de hoogte te stellen in-
dien hij (of in het geval van entiteiten een van de personen die hier de 
zeggenschap over heeft) een andere status krijgt en een “US Person” 
wordt of een fi scaal inwoner van de VS. Het is ook verplicht om elke 
wijziging van status betreffende entiteiten te melden. Deze verklaring 
is ook verplicht indien een van deze personen de status van “US Per-
son” verliest of niet langer fi scaal inwoner van de VS is. 

Indien er na afsluiting van het contract aanwijzingen naar voren komen 
van een verandering van de fi scale woonplaats of van een verandering 
van de status van fi scaal inwoner van de VS in het kader van FATCA, 
betreffende de onderschrijver of de persoon die de zeggenschap heeft, 
dan is Bâloise Vie Luxembourg S.A. verplicht om bepaalde controles 
uit te voeren. De onderschrijver verbindt zich ertoe om met Bâloise Vie 
Luxembourg S.A. samen te werken om zijn correcte status te bepalen 
en verplicht zich daarnaast om van andere eventueel betrokken perso-
nen te eisen dat ook deze meewerken. De verplichting tot medewer-
king betreft specifi ek de verplichting om volledige en exacte antwoor-
den te geven op de vragen die Bâloise Vie Luxembourg S.A. stelt en 
om opnieuw een ingevuld fi scaal identifi catieformulier te verstrekken. 

De status van fi scaal inwoner van de VS of de FATCA-status worden 
uitsluitend bepaald door de op het moment van vaststelling van de 
status geldende wetgeving in de VS. 

Indien de intekenaar/verzekeringnemer niet voldoet aan zijn verplich-
ting tot verklaring en samenwerking ten aanzien van Bâloise Vie Luxem-
bourg S.A., dan kan deze laatste het recht hebben om het contract te 
beëindigen, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

De term “entiteit” betreft elke rechtspersoon of juridische eenheid, 
waaronder vennootschappen, verenigingen, stichtingen, de fac-
to-vennootschappen, eenmansbedrijven en trusts.

De formulering “personen die hier de zeggenschap over hebben” 
duidt alle fysieke personen aan die de zeggenschap hebben over 
een entiteit. Dit omvat in het bijzonder de volgende fysieke perso-
nen: aandeelhouders (die ten minste 25% van het maatschappelijk 
kapitaal in bezit hebben), economisch begunstigden, begunstigden, 
leden van de raad van bestuur en bestuurders.

De gegevens van persoonlijke aard die op basis van de Luxemburgse 
wetgeving ten aanzien van de automatische uitwisseling van gege-
vens en FATCA worden verzameld, worden verwerkt en overgedragen 
overeenkomstig de bepalingen van de gewijzigde Luxemburgse wet 
van 2 augustus 2002 ten aanzien van de privacybescherming in sa-
menhang met de verwerking van gegevens van persoonlijke aard. De 
gegevens zijn bedoeld voor de doeleinden voorzien in de multilate-
rale overeenkomst tussen de bevoegde autoriteiten betreffende de 
automatische uitwisseling van gegevens met betrekking tot fi nanci-
ele rekeningen die op 29 oktober 2014 in Berlijn werd ondertekend, 

evenals de gewijzigde Luxemburgse wet van 29 maart 2013 betreffen-
de de administratieve samenwerking op fi scaal gebied.  

Indien de status van US Person wordt vastgesteld of indien er sprake 
is van een fi scaal inwoner van een ander land dan Luxemburg, dan is 
Bâloise Vie Luxembourg S.A. volgens de toepasselijke wetgeving in 
Luxemburg verplicht om aan de belastingdienst voor directe belastin-
gen (evenals aan de bevoegde autoriteiten van de belastingplichtige) 
bepaalde gegevens te verstrekken over het of de contracten van de ver-
zekeringsnemer (en mogelijk andere met Bâloise Vie Luxembourg S.A. 
afgesloten contracten die binnen de reikwijdte van de wetgeving vallen). 

De overige bepalingen ten aanzien van het gebruik van persoonlijke ge-
gevens in het kader van dit artikel zijn beschreven in het hoofdstuk be-
treffende “Voorafgaande Informatie” van deze Algemene Voorwaarden.

24.  Belastingen.

De belastingen, heffi ngen en rechten die momenteel worden gehe-
ven en/of op een later tijdstip zullen worden geheven op uw premies 
of op de verzekerde prestaties, dient u of uw begunstigde(n) zelf te 
voldoen aan de desbetreffende autoriteiten. 

Wij zijn overigens verplicht om aan bevoegde gerechtelijke en fi sca-
le autoriteiten alle informatie te verstrekken die zij van ons wensen 
te ontvangen, binnen de beperkingen die de voor ons toepasselijke 
wetgeving vermeldt.

25.  Waar kunt u klacht indienen ?

Voor klachten betreffende deze verzekering kan u zich schriftelijk 
wenden tot de directie van Bâloise Vie Luxembourg S.A.

Indien u geen bevredigend antwoord krijgt, kunt u uw klacht overma-
ken aan het controleorganisme op het volgend adres:

•  voor Luxemburg : Commissariat aux Assurances, 7, Boulevard Jo-
seph II - L - 1840 Luxemburg ;

•  de Ombudsdienst voor Verzekeringen, De Meeussquare, 35, 
B-1000 Brussel, onverminderd uw recht om een rechtszaak in te 
spannen.

26.  Welk recht is op uw contract van toepassing ?

Op de verzekeringsrechtelijke en verzekeringstechnische regels en 
technieken waaraan de Luxemburgse verzekeraars zijn onderwor-
pen, is het Luxemburgs recht van toepassing. Wat het algemene con-
tractrecht betreft, is de wetgeving van toepassing van het land waar 
u bij het afsluiten van het contract uw normale woonplaats had.

27.  Bevoegde rechtbank ?

Wij kunnen gedagvaard worden voor de bevoegde rechtbanken van 
het Groothertogdom Luxemburg of voor de bevoegde rechtbanken 
van de plaats waar de eiser, of deze nu verzekeringnemer, verzeker-
de of begunstigde is, zijn normale woonplaats heeft.

Bâloise Vie Luxembourg S.A. dient vorderingen in voor de rechtban-
ken van de woonplaats waar de verweerder, of hij nu verzekeringne-
mer, verzekerde of begunstigde is, zijn normale woonplaats heeft.

28.  Onder welke bijzondere omstandigheden kunnen 
de voorwaarden van het contract worden gewijzigd ?

Wij behouden ons het recht voor de contractvoorwaarden aan te 
passen aan eventuele juridische of fi scale wijzigingen (b.v. wets-
wijzigingen, nieuwe rechtspraak of wijziging van de beheersproce-
dures). Dit gebeurt echter slechts indien u dit aanvaardt en met de 
aanpassingen instemt. De nieuwe regeling geldt als goedgekeurd, 
indien u niet binnen een maand na ontvangst van de mededeling 
van Bâloise Vie Luxembourg S.A., uitdrukkelijk bezwaar hebt ge-
maakt tegen de aanpassing.
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•  overlijden als gevolg van een vliegtuigongeval:
 •   wanneer het vliegtuig voor wedstrijden, shows, snelheidspogin-

gen, uithoudingsvluchten, trainingsvluchten, records of record-
pogingen of testvluchten wordt gebruikt;

 •   wanneer het om een prototype of een militair vliegtuig gaat, dat 
niet voor transport is bedoeld;

•  overlijden als gevolg van een parachutesprong, tenzij in geval van-
overmacht;

•  overlijden als gevolg van het gebruik van deltavliegers of ultralich-
te gemotoriseerde vliegtuigen;

•  overlijden als gevolg van een sprong in de diepte aan een elastiek 
(bungeejumping).

17.  Hoe en wanneer betalen wij de uitkering bij over-
lijden ?

LHet overlijden van de verzekerde persoon dient ons zo snel moge-
lijk schriftelijk te worden meegedeeld. 

In het geval van een uitgesloten risico wordt de overlijdensuitkering 
tot de contractwaarde beperkt, ook wanneer deze lager is dan het 
verzekerde overlijdenskapitaal.

Indien het overlijdensrisico is gedekt, berekenen wij het verzekerde 
overlijdenskapitaal na ontvangst van de volgende documenten :

•  een offi ciële overlijdensakte met de geboortedatum en geboorte-

plaats van de verzekerde persoon ;

•  het contract en alle eventuele bijvoegsels ;

•  een kopie van het identiteitsbewijs van iedere begunstigde ;

•  bij een bijkomende overlijdensdekking hebben wij bovendien een 
uitvoerig medisch attest nodig over de doodsoorzaak alsmede 
over het begin en het verloop van de ziekte.

Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor nog meer bewijsstuk-
ken op te vragen die wij noodzakelijk achten en zelf bepaalde con-
troles uit te voeren. 

Na ontvangst van alle documenten worden alle fondseenheden 
overeenkomstig de Speciale Voorwaarden van de afzonderlijke 
fondsen afgekocht. Na de daadwerkelijke afkoop van alle fondseen-
heden wordt het contract beëindigd.

Het uit te betalen kapitaal wordt altijd tegen kwitantie aan de begun-
stigde(n) uitbetaald.

Het kapitaal wordt in beginsel uitgekeerd in geld, binnen de dertig 
dagen na de ontvangst van de ondertekende kwijting, waarin mel-
ding wordt gemaakt van de gewenste uitkeringsmodaliteiten. Voor 
geïndividualiseerde fondsen die beleggen in activa met een beperk-
te liquiditeit, zijnde andere activa dan liquiditeiten, gequoteerde 
aandelen en obligaties, gestructureerde producten en deelbewijzen 
van open fondsen, behouden wij ons echter het recht voor de pres-
tatie niet te voldoen in geld maar door eigendomsoverdracht van de 
desbetreffende activa aan de begunstigde(n).

18.  Wat is het belang van de Bijzondere Voorwaarden ?

In de Bijzondere Voorwaarden vindt u de persoonlijke gegevens met 
betrekking tot uw contract. Meer bepaald staan de waarborgen ver-
meld waarvoor u verzekerd bent, het overlijdenskapitaal, de begun-
stigden, de gekozen beleggingsfondsen waarin uw premies worden 
belegd en de eventuele overeengekomen bijkomende clausules.

19.  Wie krijgt de verzekeringsuitkering ?

Wij keren de verzekerde bedragen uit aan de aangeduide begunstig-
den. Bij ontstentenis keren wij de bedragen uit aan u, in de hoe-
danigheid van verzekeringnemer, of in voorkomend geval, aan uw 
wettelijke erfgenamen.

U kunt op ieder moment de begunstiging herroepen.

U kunt uitdrukkelijk bepalen dat de begunstigde onmiddellijk en on-
herroepelijk de uitkeringen uit het verzekeringscontract moet aan-
vaarden. Van zodra wij uw verklaring hebben ontvangen, kan deze 
begunstiging  nog slechts met toestemming van de door u aangedui-
de begunstigde worden herroepen.

U kunt uw rechten uit het verzekeringscontract ook overdragen of 
verpanden, meer bepaald om een schuld te waarborgen. Deze over-
dracht van rechten moet opgenomen worden in een bijvoegsel aan 
het contract, ondertekend door de drie betrokken partijen : u, wij en 
de pandnemer.

20.  Hoe blijft u op de hoogte ?

Aan het begin van ieder kalenderjaar ontvangt u van ons kosteloos 
een uittreksel met de volgende informatie :

•  het premiebedrag van de eventuele bijkomende overlijdensdekking ;

•  de namen van de beleggingsfondsen die u hebt gekozen ;

•  het aantal fondseenheden ;

•  de waarde van de verschillende fondseenheden ;

•  de contractwaarde.

Wij delen u deze informatie te allen tijde op verzoek mee. Hiervoor 
worden vaste kosten van 25 euro geïnd. Deze inning vindt plaats in 
evenredigheid met de u toegewezen fondsaandelen.

21.  Wordt er winstdeelname toegekend ?

Dit contract komt niet in aanmerking voor deelname in de winst van 
Bâloise Vie Luxembourg S.A.

22.  Hoe contacteert u de maatschappij ?

22.1. Uw mededelingen.

Mededelingen die de bestaande verzekeringsrelatie betreffen, die-
nen steeds schriftelijk te gebeuren op het adres van onze maat-
schappelijke zetel.

Voor ons bestemde mededelingen zijn van kracht zodra ze ons heb-
ben bereikt. Tussenpersonen zijn niet gemachtigd deze in ontvangst 
te nemen.

22.2. Onze mededelingen. 

Mededelingen die voor u bestemd zijn, worden gedaan aan het 
adres dat vermeld staat in de Bijzondere Voorwaarden, dan wel aan 
het laatste ons schriftelijk meegedeelde adres.

U heeft het recht een ander postadres als correspondentieadres op 
te geven. 

Een wijziging van postadres of naam dient onverwijld aan ons mee-
gedeeld te worden. U kunt anders benadeeld worden, doordat wij 
de briefwisseling adresseren aan het ons laatst gekende adres. Dit 
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geldt ook wanneer u de verzekering hebt afgesloten in het kader van 
commerciële, industriële of ambachtelijke activiteiten en u de vesti-
gingsplaats van uw bedrijf hebt veranderd.

23.  Automatische uitwisseling van informatie / FATCA 

Als fi nanciële instelling is Bâloise Vie Luxembourg S.A. onderworpen 
aan de bepalingen genaamd “automatische uitwisseling van informa-
tie” van de wet met betrekking tot de Common Reporting Standard ten 
aanzien van de automatische uitwisseling van gegevens over fi nanci-
ele rekeningen voor fi scale doeleinden. Het gaat hierbij om de omzet-
ting van de Europese richtlijn 2014/107/EU van 9 december 2014, 
evenals de bepalingen ten aanzien van “FATCA” (Foreign Account Tax 
Compliance Act) van de Luxemburgse wet van 24 juli 2015.

Tijdens de looptijd van het contract dient de onderschrijver Bâloise 
Vie Luxembourg S.A. onmiddellijk op de hoogte te stellen van een wij-
ziging van zijn fi scale woonplaats (of in het geval van entiteiten van 
een van de personen die hier de zeggenschap over heeft).

Evenzo, dient de onderschrijver tijdens de looptijd van het contract 
Bâloise Vie Luxembourg S.A. onmiddellijk op de hoogte te stellen in-
dien hij (of in het geval van entiteiten een van de personen die hier de 
zeggenschap over heeft) een andere status krijgt en een “US Person” 
wordt of een fi scaal inwoner van de VS. Het is ook verplicht om elke 
wijziging van status betreffende entiteiten te melden. Deze verklaring 
is ook verplicht indien een van deze personen de status van “US Per-
son” verliest of niet langer fi scaal inwoner van de VS is. 

Indien er na afsluiting van het contract aanwijzingen naar voren komen 
van een verandering van de fi scale woonplaats of van een verandering 
van de status van fi scaal inwoner van de VS in het kader van FATCA, 
betreffende de onderschrijver of de persoon die de zeggenschap heeft, 
dan is Bâloise Vie Luxembourg S.A. verplicht om bepaalde controles 
uit te voeren. De onderschrijver verbindt zich ertoe om met Bâloise Vie 
Luxembourg S.A. samen te werken om zijn correcte status te bepalen 
en verplicht zich daarnaast om van andere eventueel betrokken perso-
nen te eisen dat ook deze meewerken. De verplichting tot medewer-
king betreft specifi ek de verplichting om volledige en exacte antwoor-
den te geven op de vragen die Bâloise Vie Luxembourg S.A. stelt en 
om opnieuw een ingevuld fi scaal identifi catieformulier te verstrekken. 

De status van fi scaal inwoner van de VS of de FATCA-status worden 
uitsluitend bepaald door de op het moment van vaststelling van de 
status geldende wetgeving in de VS. 

Indien de intekenaar/verzekeringnemer niet voldoet aan zijn verplich-
ting tot verklaring en samenwerking ten aanzien van Bâloise Vie Luxem-
bourg S.A., dan kan deze laatste het recht hebben om het contract te 
beëindigen, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

De term “entiteit” betreft elke rechtspersoon of juridische eenheid, 
waaronder vennootschappen, verenigingen, stichtingen, de fac-
to-vennootschappen, eenmansbedrijven en trusts.

De formulering “personen die hier de zeggenschap over hebben” 
duidt alle fysieke personen aan die de zeggenschap hebben over 
een entiteit. Dit omvat in het bijzonder de volgende fysieke perso-
nen: aandeelhouders (die ten minste 25% van het maatschappelijk 
kapitaal in bezit hebben), economisch begunstigden, begunstigden, 
leden van de raad van bestuur en bestuurders.

De gegevens van persoonlijke aard die op basis van de Luxemburgse 
wetgeving ten aanzien van de automatische uitwisseling van gege-
vens en FATCA worden verzameld, worden verwerkt en overgedragen 
overeenkomstig de bepalingen van de gewijzigde Luxemburgse wet 
van 2 augustus 2002 ten aanzien van de privacybescherming in sa-
menhang met de verwerking van gegevens van persoonlijke aard. De 
gegevens zijn bedoeld voor de doeleinden voorzien in de multilate-
rale overeenkomst tussen de bevoegde autoriteiten betreffende de 
automatische uitwisseling van gegevens met betrekking tot fi nanci-
ele rekeningen die op 29 oktober 2014 in Berlijn werd ondertekend, 

evenals de gewijzigde Luxemburgse wet van 29 maart 2013 betreffen-
de de administratieve samenwerking op fi scaal gebied.  

Indien de status van US Person wordt vastgesteld of indien er sprake 
is van een fi scaal inwoner van een ander land dan Luxemburg, dan is 
Bâloise Vie Luxembourg S.A. volgens de toepasselijke wetgeving in 
Luxemburg verplicht om aan de belastingdienst voor directe belastin-
gen (evenals aan de bevoegde autoriteiten van de belastingplichtige) 
bepaalde gegevens te verstrekken over het of de contracten van de ver-
zekeringsnemer (en mogelijk andere met Bâloise Vie Luxembourg S.A. 
afgesloten contracten die binnen de reikwijdte van de wetgeving vallen). 

De overige bepalingen ten aanzien van het gebruik van persoonlijke ge-
gevens in het kader van dit artikel zijn beschreven in het hoofdstuk be-
treffende “Voorafgaande Informatie” van deze Algemene Voorwaarden.

24.  Belastingen.

De belastingen, heffi ngen en rechten die momenteel worden gehe-
ven en/of op een later tijdstip zullen worden geheven op uw premies 
of op de verzekerde prestaties, dient u of uw begunstigde(n) zelf te 
voldoen aan de desbetreffende autoriteiten. 

Wij zijn overigens verplicht om aan bevoegde gerechtelijke en fi sca-
le autoriteiten alle informatie te verstrekken die zij van ons wensen 
te ontvangen, binnen de beperkingen die de voor ons toepasselijke 
wetgeving vermeldt.

25.  Waar kunt u klacht indienen ?

Voor klachten betreffende deze verzekering kan u zich schriftelijk 
wenden tot de directie van Bâloise Vie Luxembourg S.A.

Indien u geen bevredigend antwoord krijgt, kunt u uw klacht overma-
ken aan het controleorganisme op het volgend adres:

•  voor Luxemburg : Commissariat aux Assurances, 7, Boulevard Jo-
seph II - L - 1840 Luxemburg ;

•  de Ombudsdienst voor Verzekeringen, De Meeussquare, 35, 
B-1000 Brussel, onverminderd uw recht om een rechtszaak in te 
spannen.

26.  Welk recht is op uw contract van toepassing ?

Op de verzekeringsrechtelijke en verzekeringstechnische regels en 
technieken waaraan de Luxemburgse verzekeraars zijn onderwor-
pen, is het Luxemburgs recht van toepassing. Wat het algemene con-
tractrecht betreft, is de wetgeving van toepassing van het land waar 
u bij het afsluiten van het contract uw normale woonplaats had.

27.  Bevoegde rechtbank ?

Wij kunnen gedagvaard worden voor de bevoegde rechtbanken van 
het Groothertogdom Luxemburg of voor de bevoegde rechtbanken 
van de plaats waar de eiser, of deze nu verzekeringnemer, verzeker-
de of begunstigde is, zijn normale woonplaats heeft.

Bâloise Vie Luxembourg S.A. dient vorderingen in voor de rechtban-
ken van de woonplaats waar de verweerder, of hij nu verzekeringne-
mer, verzekerde of begunstigde is, zijn normale woonplaats heeft.

28.  Onder welke bijzondere omstandigheden kunnen 
de voorwaarden van het contract worden gewijzigd ?

Wij behouden ons het recht voor de contractvoorwaarden aan te 
passen aan eventuele juridische of fi scale wijzigingen (b.v. wets-
wijzigingen, nieuwe rechtspraak of wijziging van de beheersproce-
dures). Dit gebeurt echter slechts indien u dit aanvaardt en met de 
aanpassingen instemt. De nieuwe regeling geldt als goedgekeurd, 
indien u niet binnen een maand na ontvangst van de mededeling 
van Bâloise Vie Luxembourg S.A., uitdrukkelijk bezwaar hebt ge-
maakt tegen de aanpassing.
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Specifi eke Voorwaarden Externe Fondsen
PROFOLIO

1.  Welke beleggingsbeperkingen schrijft de Luxem-
burgse wetgeving voor externe fondsen voor ?

In de volgende tabel ziet u de beleggingsbeperkingen voorzien door 

circulaire 15/3 van 24 maart 2015 van het Commissariat aux Assu-

rances.

A. ICBE’s Globale Beperking

1.   ICBE in overeenstemming met de gewijzig-
de richtlijn 2009/65/CE

onbeperkt

2.   ICBE uit een EER-land niet in overeenstem-
ming met de gewijzigde richtlijn 

25%

3.  ICBE uit een tot een EER-land behorend ge-
biedsdeel

2,5%

4.   ICBE uit een land uit zone A van de OESO 
buiten de EER

25%

5.  ICBE uit een land van buiten zone A van de 
OESO

2,5%

B. ALTERNATIEVE FONDSEN Globale Beperking

1.  Open alternatief fond-van-fondsen met 
aanvullende garanties

25%

2.   Open alternatief fond-van-fondsen 2,5%

C. ANDERE ACTIVA Globale Beperking

1.  Open Vastegoed-ICB’s uit land in zone A 2,5%

2.  Welke externe fondsen stellen wij u voor ?

U bepaalt zelf uw beleggingsstrategie. Om u te helpen bij uw keuze 

stellen wij een uitgebreide selectie beleggingsfondsen ter beschik-

king. Dit geeft u de mogelijkheid fondsen uit verschillende catego-

rieën te kiezen: monetaire fondsen, obligatiefondsen, aandelen-

fondsen, dakfondsen, gediversifi eerde fondsen(sectoriële fondsen, 

geprofi leerde fondsen,…).

U kunt uw keuze bepalen op basis van uw voorkeur voor rendement 

of zekerheid. Door de factsheets van elk van deze fondsen aandach-

tig te lezen, kunt u vaststellen of een fonds veel of weinig risico in-

houdt. U kunt fondsen uitkiezen die passen bij uw beleggersprofi el 

en beleggingsdoelstellingen. Het fi nancieel risico dat u draagt door 

het afsluiten van het contract, hangt volledig af van het risico dat 

verbonden is aan de beleggingsfondsen die gekoppeld zijn aan uw 

contract.

De lijst van de beschikbare fondsen vindt u in een aparte bijlage. 

U kunt steeds een geactualiseerde versie aanvragen, aangezien wij 

bepaalde fondsen kunnen schrappen of nieuwe fondsen toevoegen.

3.  Hoe werken investeringen en desinvesterin-
gen in het fonds ?

De initiële belegging wordt uitgevoerd op de eerste waarderingsdag 
volgend op de ingangsdatum vermeld in artikel 3 van de Algemene 
Voorwaarden.

De eenheden worden berekend en aan uw contract toegewezen op 
basis van de prijs van de eenheden op deze datum, en in overeen-
stemming met de bepalingen van de geldende Specifi eke Voorwaar-
den, Algemene Voorwaarden en Bijzondere Voorwaarden.

Na een arbitrage volgt de belegging in nieuwe fondsen op de eerste 
waarderingsdag volgend op de desinvestering van de eenheden te-
gen de prijs die op deze datum geldt. 

De desinvestering van eenheden wordt tegen de op die datum gel-
dende prijs uitgevoerd op de eerste waarderingsdag volgend op de 
ontvangst van uw verzoek tot afkoop of arbitrage en de door ons 
geëiste documenten, in overeenstemming met de bepalingen van 
artikel 11 (afkoop) of artikel 6.6 (arbitrage) van de Algemene Voor-
waarden.

De eenheden zijn niet verhandelbaar, dat wil zeggen dat zij niet di-
rect aan derden kunnen worden overgedragen ; de activa van elk 
fonds blijven eigendom van Bâloise Vie Luxembourg S.A.

4.  Hoe en wanneer berekenen wij de prijs van een 
eenheid ?

De inventariswaarde of “prijs” van een eenheid hangt af van de re-
sultaten van de verschillende onderliggende activa van het fonds. 
De verzekeringnemer neemt dus direct deel aan de resultaten van 
de verschillende activa.

De prijs van een eenheid wordt bepaald door de waarde van het 
fonds op de betreffende waarderingsdatum te delen door het aantal 
eenheden dat op die datum in omloop is.

De prijzen worden op elke waarderingsdag berekend. 

Wij behouden ons het recht voor de prijsberekening van de een-
heden, evenals de investering, desinvestering en annulering van 
eenheden tijdelijk en met onmiddellijke ingang op te schorten in de 
volgende gevallen : 

•  tijdens elke periode (afgezien van normale sluitingsdagen) dat 
tenminste één voor het fonds belangrijke geldmarkt of beurs ge-
sloten is of wanneer een belangrijke wisselmarkt waar de valuta 
waarin de activa van het  fonds zijn uitgedrukt worden gequoteerd 
of verhandeld,  is gesloten of de de handel aan belangrijke beper-
kingen onderhevig is of opgeschort is ;

•  indien er zich een ernstige situatie voordoet waardoor de verze-
keringsmaatschappij de tegoeden en/of verbintenissen niet meer 
correct kan waarderen, er niet op normale wijze kan over beschik-
ken of er niet kan over beschikken zonder ernstig afbreuk te doen 
aan de belangen van de verzekeringnemers of begunstigden van 
het beleggingsfonds ;
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•  indien de verzekeringsmaatschappij in de onmogelijkheid ver-
keert overdrachten te doen of transacties uit te voeren aan een 
normale prijs of een normale wisselkoers of indien de wisselmark-
ten of fi nanciële markten aan belangrijke beperkingen onderhevig 
zijn. 

De verzekeringnemer kan de terugbetaling bekomen van de premies 
die in het fonds waarvan de waardering is opgeschort belegd zou-
den worden, voor zover de premies gestort werden in de periode 
tijdens dewelke de waardering van de eenheden werd opgeschort.

De opschorting van prijsberekeningen, de opschorting van investe-
ringen of desinvesteringen, alsmede de arbitrage tussen fondsen 
zullen u onmiddellijk worden medegedeeld via de pers of een ander 
geschikt communicatiemiddel.

De transacties zullen in behandeling genomen worden op de eerste 
waarderingsdag volgend op de opschorting. Indien niet alle open 
aanvragen op dezelfde waarderingsdag kunnen worden behandeld, 
zullen de aanvragen worden behandeld in volgorde van binnen-
komst.

5.  Hoe wordt de waarde van het fonds bepaald ? 
De waarde van het fonds is afhankelijk van de onderliggende activa 
die er deel van uitmaken. De waardering is gebaseerd op de volgen-
de regels :

Activa met een offi ciële notering of verhandeld op enige andere ge-
reguleerde markt: de waardering van effecten met een offi ciële note-
ring of verhandeld op enige andere gereguleerde markt met een re-
gelmatige, erkende en openbare werking, is gebaseerd op de laatst 
bekende koers op de waarderingsdag. 

Activa zonder offi ciële notering of niet verhandeld op een beurs of 
op enige andere gereguleerde markt:  activa zonder offi ciële note-
ring of activa die niet worden verhandeld op enige andere geregu-
leerde markt met een regelmatige, erkende en openbare werking, 
zullen worden gewaardeerd op basis van de waarschijnlijke reële 
waarde, die te goeder trouw en met omzichtigheid wordt geraamd.
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Kennisrapport klant (KYC)

Dit Verslag is bedoeld als aanvulling op het onderschrijvingsformulier / het Verzekeringsvoorstel

nr.: ................................................................................................   van  .......... / ...........  /  ........................

Bedrag van de premie:  ...............................................................................       EUR USD GBP PLN (Zloty) CHF

Beoogde extra stortingen (optioneel):

  Geplande storting (gelieve in te vullen en het aanvraagformulier met geplande aanvullende stortingen bij te voegen)

 Vrije storting(en)

  Geplande bedrag:  ..........................................................................      EUR USD GBP PLN (Zloty) CHF

   Gelieve dit rapport in te vullen en rekening te houden met deze stortingen, meer in het bijzonder in de rubriek Herkomst van de premie.

     Dit document moet voor elke onderschrijving ingevuld worden, ongeacht het bedrag.  Het dient zo nauwkeurig mogelijk te 
worden ingevuld en verplicht vergezeld gaan van de bewijsstukken, zoals in rubriek aangegeven.  Dit document is bedoeld 
om ons in staat te stellen onze verplichtingen inzake de kennis van onze klanten na te komen. Het origineel van dit docu-
ment dient ons, naar behoren ingevuld en ondertekend, te worden teruggestuurd. Wanneer een tweede onderschrijver, die 
niet de echtgenoot/echtgenote is van de eerste, is betrokken bij het contract, dient een afzonderlijk Kennisrapport klant 
te worden ingevuld.

A Identifi catie van de partijen bij het contract

 Identifi catie van de Verzekeringnemer / Onderschrijver

 Punt 1 invullen indien de Verzekeringnemer / Onderschrijver een natuurlijk persoon is en punt 2 indien hij een rechtspersoon is.

 1. Natuurlijk persoon 

   Gelieve een kopie van de identiteitskaart of van een geldig paspoort van elke Verzekeringnemer / Onderschrijver bij te voegen.

  Verzekeringnemer / Onderschrijver 1

 • Identiteit: Naam:  ..................................................................................................................................  Voornaam:  .................................................................

 Meisjesnaam:  ...................................................................................................................

 • Gepensioneerd:  Ja      Nee

 • Beroepsactiviteit (of vroeger uitgevoerde activiteit indien gepensioneerd)

 Vrij beroep / Zelfstandige / Handelaar / Winkelier  >  Beschrijving van het beroep:  ....................................................................................

 Uitoefening van dit beroep als   natuurlijk   rechtspersoon  

 Ambtenaar Kaderlid  Bediende Arbeider  >  Naam van de werkgever:  ....................................................................

 Bedrijfsleider   >  Naam van de Vennootschap(pen):  .................................................................................................................................................

  .................................................................................................................................................

  .................................................................................................................................................

 >  Sector:   .................................................................................................................................................

 >  Totale omzet:   .................................................................................................................................................

 >  Aantal werknemers:   .................................................................................................................................................

 Zonder beroep  >  Beroep van de echtgenoot/echtgenote:  .....................................................................................................................................

 Overige   >  Gelieve te verduidelijken:  ..............................................................................................................................................................................

 Sinds hoeveel jaar oefent u uw beroepsactiviteit uit (of hebt u deze uitgeoefend indien u gepensioneerd bent):  .....................................  jaar

    Identifi catie van de tussenpersoon:       Vergeet niet het deel in te vullen dat voorbehouden is voor de persoon die de informa-
tie bij de klant heeft ingezameld (zie infra)

Firmanaam / Naam en voornaam:  .......................................................................................................................................................................................................

Brokernummer van de tussenpersoon: B / .........................................................   Land van vestiging:  ..............................................................................
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  Verzekeringnemer / Onderschrijver 2

 • Identiteit: Naam:  .....................................................................................................................................   Voornaam: ..............................................................

 Meisjesnaam:  ......................................................................................................................

 • Gepensioneerd: Ja      Nee

 • Beroepsactiviteit (of vroeger uitgevoerde activiteit indien gepensioneerd)

 Vrij beroep / Zelfstandige / Handelaar / Winkelier  >  Beschrijving van het beroep:  ....................................................................................

 Uitoefening van dit beroep als   natuurlijk   rechtspersoon

 Ambtenaar Kaderlid  Bediende Arbeider  >  Naam van de werkgeven: .....................................................................

 Bedrijfsleider   >  Naam van de Vennootschap(pen):   .................................................................................................................................................

   .................................................................................................................................................

   .................................................................................................................................................

 >  Sector:   .................................................................................................................................................

 >  Totale omzet:   .................................................................................................................................................

 >  Aantal werknemers:   .................................................................................................................................................

 Zonder beroep  >  Beroep van de echtgenoot/echtgenote:  .....................................................................................................................................

 Overige  >  Gelieve te verduidelijken:  ...............................................................................................................................................................................

 Sinds hoeveel jaar oefent u uw beroepsactiviteit uit (of hebt u deze uitgeoefend indien u gepensioneerd bent):  .....................................  jaar

 2. Rechtspersoon

    Gelieve een bijgewerkte kopie bij te voegen van de statuten, inclusief de handtekeningbevoegdheden, een uittreksel van 
het handelsregister van minder dan 3 maand oud, een kopie van de identiteitskaarten van de personen die de vennoot-
schap mogen vertegenwoordigen en een kopie van de beslissing om het verzekeringscontract te onderschrijven indien deze 
bevoegdheid niet toebehoort aan de persoon die het contract zal ondertekenen.

 Bedrijfsnaam :   ..........................................................................................................................................................................................................................................   

 • Oprichtingsdatum: ........... / ...........  / ...........................

 • Voorwerp van de vennootschap:  ...............................................................................................................................................................................................

 • Omzet van het afgelopen jaar in euro:  .........................................................................................................................................  EUR

 • Aantal tewerkgestelde personen in de onderneming:  .....................................................................................................................................................

 Vertegenwoordigd door (identiteit van de bestuurders):  

 • Naam  ...........................................................................................................  Meisjesnaam:  ...............................................................................................

  Voornaam:  .................................................................................................  Geboortedatum:  ..........................................................................................

 • Naam  ...........................................................................................................  Meisjesnaam:  ...............................................................................................

  Voornaam:  .................................................................................................  Geboortedatum:  ..........................................................................................

 Identifi catie van de Verzekerden (indien verschillend van de Verzekeringnemers / Onderschrijvers)

   Gelieve een kopie bij te voegen van een identiteitskaart of een geldig paspoort van elke Verzekerde.

 Verwantschapsband of andere band tussen de Verzekeringnemer(s) en de Verzekerde(n):  ...............................................................................................

 Indien geen verwantschapsband  >  Gelieve de reden te verduidelijken:  ....................................................................................................................................

 Identifi catie van de Begunstigden van het contract (indien verschillend van de Verzekeringnemer(s) / Onderschrijver(s))

   Gelieve een kopie bij te voegen van een identiteitskaart of een geldig paspoort van elke aanvaardende Begunstigde.

 Verwantschapsband of andere band tussen de Verzekeringnemer(s) en de bij naam genoemde begunstigden:  ......................................................

 Indien geen verwantschapband  >  Gelieve de reden te verduidelijken:  .......................................................................................................................................
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B Evaluatie van de vermogenssituatie van de Verzekeringnemer

   Gelieve rekening te houden met de vermogenssituatie van alle Onderschrijvers wanneer deze gehuwd zijn.

   Indien de Verzekeringnemer een rechtspersoon is, gelieve de laatste balansen van de vennootschap bij te voegen.

 Netto jaarinkomen:

  <  60.000 EUR van 60.000 tot 100.000 EUR van 100.000 tot 150.000 EUR > tot 150.000 EUR

  Bron van inkomsten

  • Beroepsinkomsten:  .............................% van het jaarinkomen

  • Inkomsten uit spaargelden:  .............................% van het jaarinkomen

  • Overige inkomsten  >  Gelieve te verduidelijken: ......................................: .............................% van het jaarinkomen

 Evaluatie van het globale vermogen (roerend en onroerend goed):

  Totale waarde van het vermogen:   ..............................................................................................................................................................................................

  Samenstelling van het globale vermogen:  

  • Liquide middelen / Roerende waarden: ...................................% van het globale vermogen

  • Vastgoed: ...................................% van het globale vermogen

  • Overige waarden  >  Gelieve te verduidelijken: ..................................: ...................................% van het globale vermogen

  De economische oorsprong van het vermogen beschrijven (erfenis en naam van de overledene, activiteit, …):   .....................................
  ...................................................................................................................................................................................................................................................................

  ...................................................................................................................................................................................................................................................................

  ...................................................................................................................................................................................................................................................................

C Oorsprong van de premie

 1. Samenstelling van de premie

  Bestaat de premie gedeeltelijk of volledig uit een activaoverdracht (effecten):  Ja      Nee

    Indien ja, gelieve een kopie bij te voegen van het overzicht van de over te dragen effectenportefeuille waarop

   > 1/ de identiteit van de houder van deze portefeuille

   > 2/ het rekeningnummer waarop deze activa in deposito zijn gegeven, vermeld staan.

 2. Betaalmodaliteiten 

  Bankoverschrijving  Cheque  

 • Land* van de Bank: ..................................................................................................................................................................................................................................   

 • Naam van de Bank:  .................................................................................................................................................................................................................................

   * Indien het land, waar de bankrekening is geopend, buiten de Europese Unie ligt, gelieve een document over te maken van welke 
aard ook waaruit blijkt dat de rekening van waaruit de premie wordt betaald, gekend is bij de belastingautoriteiten van het land van 
verblijf van de betaler en dat de fondsen die op de rekening staan, correct belast werden.

 • Is dit de:

  persoonlijke rekening van de Onderschrijver / Verzekeringnemer

  gezamenlijke rekening van de Onderschrijver / Verzekeringnemer

  een rekening van een andere Verzekeringsmaatschappij.

  Naam en land van de Maatschappij: ........................................................................................................................................................................................

    Gelieve een bewijsstuk bij te voegen (overzicht van de afkooptransactie waarop de identiteit van de Verzekeringnemer vermeld 
staat).

  de rekening van een notaris of advocaat

    Gelieve een kopie van de notariële akte/briefwisseling van de advocaat of elk ander offi cieel document voor te leggen op basis waar-
van kan worden geattesteerd dat de notaris/advocaat handelt voor rekening van de onderschrijver in het kader van een welbepaalde 
transactie.

  andere rekening >  Gelieve te verduidelijken:  .......................................................................................................................................................................
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   Indien de premie niet wordt betaald door de Verzekeringnemer/Onderschrijver, gelieve hierna de band aan te geven tussen de Verzeke-
ringnemer/Onderschrijver en de persoon die de premie betaalt, evenals de redenen waarom de premie door deze persoon wordt betaald 
en niet door de Verzekeringnemer/Onderschrijver:

    Indien het gaat om een natuurlijk persoon, gelieve eveneens een kopie bij te voegen van de geldige identiteitskaart van de persoon 
die de premie stort.

    Indien het gaat om een rechtspersoon, gelieve eveneens een kopie bij te voegen van de statuten van de vennootschap en een ori-
gineel uittreksel van het handelsregister van minder dan 3 maand oud

  .............................................................................................................................................................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................................................................................................................................................

 3. Economische oorsprong van de fondsen 

   Gelieve een kopie bij te voegen van een bewijsstuk (volgens de oorsprong: verkoopakte, verklaring van erfopvolging, akte of 
schenkingsbrief, afkoop van het verzekeringscontract, gerechtelijke beslissing, laatste balansen van de vennootschap, …)

  • De premie wordt betaald dankzij activa afkomstig

   van het spaartegoed >  Oorsprong van het spaartegoed (professioneel, familiaal, enz.):  ..........................................................................

   >  Vorm van het spaartegoed (spaarboekje, termijndeposito, aandelenportefeuille, …): .................................

   van een schenking >  Naam van de schenker:  ..........................................................................................................................................................
     (gelieve een Kennisrapport klant voor de schenker in te vullen)

    >  Datum van de transactie:  .......... / ...........  / ...........................  

    >  Aard van de transactie (handgift, onrechtstreekse schenking, notariële schenking): ....................................

     >  Verwantschapsband tussen de schenker en de Onderschrijver(s)/Verzekeringnemer(s):............................

   van een erfenis >  Naam van de overledene:  ......................................................................................................................................................

    >  Datum van overlijden:  .......... / ...........  / ...........................  

    >  Aard van de erfenis (wettelijke erfopvolging, testament): .........................................................................................

    >  Verwantschapsband tussen de overledene(n) en de Verzekeringnemer(s): .......................................................

   van de verkoop >  Datum van de transactie:   .......... / ...........  / ...........................

  
van activa

  >  Aard van de transactie (verkoop van gebouwen, van vennootschapsaandelen, … ): .....................................

   overige:  >   ...........................................................................................................................................................................................................

     >   ...........................................................................................................................................................................................................

 4. Doel van de transactie 

  • Wat is het doel dat wordt nagestreefd bij het onderschrijven van dit contract ? 

   Groei van het kapitaal

   Sparen voor mijn pensioen

   De beroepsinkomsten/pensioeninkomsten aanvullen

   Successieplanning

    Als waarborg voor een verplichting ten aanzien van een kredietgever. Gelieve de gegevens van de kredietgever in te vullen, 
alsook het bedrag en de duur van de lening die wordt genomen:  

     ............................................................................................................................................................................................................................................................

     ............................................................................................................................................................................................................................................................

   Overige (gelieve te verduidelijken):   ..................................................................................................................................................................................

     ............................................................................................................................................................................................................................................................
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D Effectieve begunstigden

De effectieve begunstigde is elk natuurlijk persoon die in laatste instantie de verzekeringnemer controleert of elk natuurlijk per-
soon voor wie een transactie wordt uitgevoerd of een activiteit wordt gerealiseerd. Voor bedrijven wordt een percentage van 25% 
aangehouden aandelen als voldoende beschouwd om aan dit criterium te beantwoorden.

 Is/zijn de Verzekeringnemer(s) / Onderschrijver(s) de effectieve begunstigde(n) van het contract ?

 Ja      Nee  >  Gelieve hieronder de gegevens van de effectieve begunstigden te vermelden

   Gelieve een kopie bij te voegen van de identiteitskaarten of paspoort van de natuurlijke personen die de effectieve begunstig-
den zijn.

  • Effectieve begunstigde 1

 Naam:  ........................................................................................................ Meisjesnaam: ...........................................................................................................

 Voornaam:  ............................................................................................... Geboortedatum:  ......................................................................................................

 Band met de Verzekeringnemer(s) / Onderschrijver(s):  ...........................................................................................................................................................

  • Effectieve begunstigde 2

 Naam:  ........................................................................................................ Meisjesnaam: ...........................................................................................................

 Voornaam:  ............................................................................................... Geboortedatum:  ......................................................................................................

 Band met de Verzekeringnemer(s) / Onderschrijver(s):  ...........................................................................................................................................................

  • Effectieve begunstigde 3

 Naam:  ........................................................................................................ Meisjesnaam: ...........................................................................................................

 Voornaam:  ............................................................................................... Geboortedatum:  ......................................................................................................

 Band met de Verzekeringnemer(s) / Onderschrijver(s):  ...........................................................................................................................................................

  • Effectieve begunstigde 4

 Naam:  ........................................................................................................ Meisjesnaam: ...........................................................................................................

 Voornaam:  ............................................................................................... Geboortedatum:  ......................................................................................................

 Band met de Verzekeringnemer(s) / Onderschrijver(s):  ...........................................................................................................................................................

E Politieke of publieke mandaten

Oefenen de Verzekeringnemers / Onderschrijvers, de Verzekerden, de bij naam genoemde begunstigden of de effectieve begun-
stigden, hun ouders, hun echtgeno(o)t(e)(n), hun partners, hun kinderen, de partners of echtgeno(o)t(e)(n) van hun kinderen tot 
minder dan 18 maanden geleden een van de volgende functies uit op nationaal, communautair of internationaal niveau of hebben 
ze deze uitgeoefend ?

    Verantwoordelijke van een politieke partij, staatshoofd, regeringsleider, minister, gedelegeerd minister, staatssecretaris, par-
lementslid, lid van het Hooggerechtshof, van het Grondwettelijk Hof of van andere rechtsinstanties tegen de beslissing van wie 
geen beroep mogelijk is, lid van het Rekenhof of van de adviesraden of directiecomités van centrale banken, ambassadeur, 
zaakgelastigde, hogere legeroffi cier, lid van beheerorganen, directieraden of raden van toezicht van een openbare onderneming. 

 Nee      Ja  >  Gelieve hierna te verduidelijken:

 Naam:  .................................................................................... Meisjesnaam: ...........................................................................................................

 Voornaam: ............................................................................ Geboortedatum:  ......................................................................................................

 Nationaliteit:  ....................................................................... Band met de Verzekeringnemer:  ......................................................................

 Type mandaat:  .................................................................... Betrokken land:  .......................................................................................................
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Verklaringen van de Verzekeringnemer / Onderschrijver en van de effectieve begunstigde van het 
contract, indien verschillend van de Verzekeringnemer

Door dit Kennisrapport klant te ondertekenen, verklaren de Verzekeringnemer(s) / Onderschrijver(s) en de effectieve begunstigde(n) 
van het contract, desgevallend:

•   wat de oorsprong van de fondsen betreft, dat de fondsen die bestemd zijn om te worden belegd in het verzekeringscontract afkomstig zijn 
van een wettelijke activiteit, overeenkomstig de Europese wetgeving betreffend de strijd tegen het witwassen van geld. Met andere woor-
den, dat de premies die gestort worden op het contract niet afkomstig zijn van een verrijking waarvan de effectieve begunstigde(n) van het 
contract geniet(en) naar aanleiding van het uitvoeren van een primaire inbreuk inzake het witwassen van geld of dat de premie niet bedoeld 
is om het terrorisme te fi nancieren;

•   dat de fondsen die gebruikt worden om de huidige en toekomstige premies te betalen, (zullen) worden gestort vanaf rekeningen die gekend 
zijn bij de belastingautoriteiten van zijn/hun land van verblijf en dat de fondsen die in deposito zijn gegeven op deze rekeningen, (zullen) 
worden belast overeenkomstig de fi scale wetgeving zoals die van toepassing is in zijn/hun land van verblijf; dat indien het land van verblijf 
wijzigt in het jaar waarin de premie wordt overgemaakt, hij/zij onverwijld het nodige zal doen om te voldoen aan de fi scale verplichtingen 
die gelden in het land van ontvangst;

•   dat hij/zij zich in voorkomend geval van bewust is/zijn van het feit dat hij/zij het onderschrijven van het contract en de gestorte verzeke-
ringsprestaties zal/zullen moeten aangeven aan de belastingautoriteiten waaronder ze vallen, overeenkomstig de fi scale wetgeving van 
zijn/hun land van verblijf;

•  te aanvaarden dat Bâloise de informatie met betrekking tot zijn contract meedeelt aan de belastingautoriteiten in naleving van het wettelijk 
kader;

•  te aanvaarden dat Bâloise Vie Luxembourg S.A. geenszins verantwoordelijk kan worden gesteld voor de eventuele fi scale gevolgen die 
zouden kunnen voortvloeien uit het contract dat hij/zij heeft/hebben afgesloten. De Onderschrijver(s) / Verzekeringnemer(s) is/zijn zich 
ervan bewust dat alle wijzigingen van wetten, reglementen, enz. of de rechtspleging alsook elke wijziging of aanpassing van het contract 
aanleiding kunnen geven tot een wijziging van het fi scaal regime dat van toepassing is op het onderschreven contract;

•  te weten dat hij/zij als enige verantwoordelijk is voor het verkrijgen van alle informatie over de toepasselijke fi scale wetten;

•   dat hij/zij zich in voorkomend geval van bewust is/zijn van het feit dat het zijn/hun taak is alle vereiste informatie te verschaffen aan de 
bevoegde belastingautoriteiten en de verschuldigde belastingen te betalen;

•   dat hij/zij door Bâloise Vie Luxembourg S.A. geadviseerd werd(en) om advies in te winnen bij een fi scalist alvorens een contract bij haar te 
onderschrijven of alvorens zijn/hun verzekeringscontract te wijzigen of aan te passen alsook om informatie over alle kwesties van juridische 
of fi scale aard te bekomen;

•   dat hij/zij in kennis werden gesteld van het feit dat noch Bâloise Vie Luxembourg S.A., noch haar medewerkers gemachtigd zijn juridische 
en/of fi scale adviezen te verstrekken;

•   betreffende het wettelijke voorbehouden erfdeel, dat het onderhavige contract niet als gevolg heeft dat een verdeling van zijn/hun tegoeden 
wordt bevorderd, waardoor de wettelijke reserve van de erfgenamen zou worden geschaad;

•   ermee instemmen aan Bâloise Vie Luxembourg S.A., op diens verzoek, alle relevante informatie te leveren om het in staat te stellen aan zijn 
wettelijke verplichtingen te voldoen, in het bijzonder met betrekking tot de strijd tegen het witwassen van geld en terrorisme;

•  dat de vermelde informatie die op hem/hen betrekking heeft en opgenomen is in dit Kennisrapport klant eerlijk, juist en volledig is.

Opgemaakt te  ....................................................., op  ............  /............  / ..........................  

Handtekening(en) van de Verzekeringnemer(s) / Onderschrijver(s)
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| Bâloise Vie Luxembourg S.A. | Siège social: 23, rue du Puits Romain | L-8070 Bertrange | R.C.S. Luxembourg B 54 686 | 

| Société de droit luxembourgeois au capital social de € 32.680.320 | Tél. +352 290 190-1 | Fax: +352 290 190 462 |

Making you safer.
www.baloise-international.lu

Deel voorbehouden aan de persoon die de informatie heeft verzameld

     Dit document dient in alle onderschrijvingsgevallen, ongeacht de bedragen, te worden ingevuld door de tussenpersoon of, 
bij ontstentenis, door een vertegenwoordiger van de Maatschappij. Het dient zo nauwkeurig mogelijk te worden ingevuld.

Naam van de opsteller:  ...................................................................................  Voornaam:  ....................................................................................................

•   Hoe lang kent u de Verzekeringnemer(s)/Onderschrijver(s) ? ......................................................................................................................................................

•   Hoe bent u met hem/hen in contact gekomen ? ..................................................................................................................................................................................

 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................

•   Heeft/hebben de Onderschrijver(s)/Verzekeringnemer(s) via uw tussenkomst reeds verzekeringscontract onderschreven ?

Ja         Nee

•   Indien het onderhoud plaatsvond met een andere persoon dan de Onderschrijver(s), gelieve voor deze persoon het volgende te 
vermelden:

 > Naam:  ...........................................................................................................................    Voornaam: ...........................................................................................................

 > Geboortedatum:   .......... / ...........  / ...........................   Beroep/activiteit: ......................................................................   Nationaliteit:  .....................................

 > Adres:  .....................................................................................................................................................................................................................................................................

 > Reden van de interventie van deze persoon (wettelijk/gemachtigd vertegenwoordiger, …):  ..................................................................................

 ....................................................................................................................................................................................................................................................................................

•   Hebt u aanvullende informatie te verschaffen (indien ja, gelieve te verduidelijken) ?

 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................

 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................

 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................

De ondergetekende verklaart:

•  de Onderschrijver(s) en de te verzekeren perso(o)n(en) persoonlijk te hebben ontmoet. De ondergetekende verklaart de Onderschrij-
ver(s) en de te verzekeren perso(o)n(en) te hebben geïdentifi ceerd en zijn/hun identiteit te hebben gecontroleerd;

•  de echtheid te hebben gecontroleerd van de identiteitsdocumenten waarvan hij een kopie overdraagt aan Baloise Vie Luxembourg S.A. 
en verklaart dat de overgedragen kopieën gelijk zijn aan de originelen die hij heeft kunnen onderzoeken;

•  dat het Verzekeringsvoorstel/het Onderschrijvingsformulier en het Kennisrapport klant wel degelijk werden ingevuld in aanwezigheid 
van de Onderschrijver(s)/Verzekeringnemer(s) en van de te verzekeren perso(o)n(en) en dat de geplaatste handtekeningen op het Ver-
zekeringsvoorstel en op het Kennisrapport klant wel degelijk die van de Onderschrijver(s) en van de te verzekeren perso(o)n(en) zijn;

•  indien er een wettelijke verplichting geldt, bevestigt de tussenpersoon dat hij heeft gecontroleerd of het ondertekende contract passend 
en geschikt is in het licht van het beleggingsprofi el dat hij in aanwezigheid van de Ondertekenaar heeft bepaald.

Opgemaakt te  ......................................................................, op  ...............  / ................ / .................................  

Handtekening van de tussenpersoon
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Checklist levensverzekering
Natuurlijk persoon

 Een kopie van een geldig identiteitsbewijs van de volgende partijen : de verzekeringnemer, de verzekerde (indien verschillend van de 
verzekeringnemer) en de aanvaardende begunstigde.

 De kopieën van de identiteitskaarten en paspoorten dienen “als eensluidend met het origineel” te zijn verklaard door de bemiddelaar.

 Een ingevuld vertrouwelijk verslag

 • door de verzekeringnemers ondertekend (p. 4)

 • met een onderdeel dat bestemd, ingevuld en ondertekend is door de bemiddelaar alleen (p.5);

 Een ingevuld verzekeringsvoorstel, ondertekend door de verzekeringnemers en verzekerden (indien verschillend van de verzekeringne-
mers);

 De ondertekende Specifi eke Voorwaarden indien het om een gestructureerd product gaat of om een geïndividualiseerd fonds.
 (Indien in dergelijk type fonds wordt belegd);

 Andere (verklaar nader)

  ...................................................................................................................................................................................................................................................................................

  ...................................................................................................................................................................................................................................................................................

  ...................................................................................................................................................................................................................................................................................

  ...................................................................................................................................................................................................................................................................................

| Bâloise Vie Luxembourg S.A. | Siège social: 23, rue du Puits Romain | L-8070 Bertrange | R.C.S. Luxembourg B 54 686 | 

| Société de droit luxembourgeois au capital social de € 32.680.320 | Tél. +352 290 190-1 | Fax: +352 290 190 462 |

Making you safer.
www.baloise.lu
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Checklist levensverzekerings 
Rechtspersoon

 Kopie van een geldig identiteitsbewijs van de personen die bevoegd zijn om de vennootschap te verbinden en de aanvaardende begun-
stigde.

 De kopieën van de identiteitskaarten en paspoorten dienen “als eensluidend met het origineel” te zijn verklaard door de bemiddelaar.

 Een kopie van de bijgewerkte statuten  van de vennootschap;

 Een lijst van de personen die de vennootschap rechtsgeldig mogen vertegenwoordigen;

 Een afschrift uit het handelsregister van minder dan 3 maanden;

 Een verklaring van de Economisch begunstigde van de vennootschap waarin deze schriftelijk bevestigt de economisch begunstigde te 
zijn en een als eensluidend met het origineel verklaarde kopie van zijn identiteitskaart;

 Een ingevuld vertrouwelijk verslag, 

 • door de client ondertekend (p. 4)

 • met een luik dat bestemd, ingevuld en ondertekend is door de bemiddelaar alleen (p. 5);

 Een ingevuld intekenformulier, ondertekend door de vertegenwoordiger van de vennootschap;

 De ondertekende Specifi eke Voorwaarden van het intern of geïndividualiseerd fonds.
 (Indien in dergelijk type fonds wordt belegd);

 Andere (verklaar nader)

  ...................................................................................................................................................................................................................................................................................

  ...................................................................................................................................................................................................................................................................................

  ...................................................................................................................................................................................................................................................................................

  ...................................................................................................................................................................................................................................................................................

| Bâloise Vie Luxembourg S.A. | Siège social: 23, rue du Puits Romain | L-8070 Bertrange | R.C.S. Luxembourg B 54 686 | 

| Société de droit luxembourgeois au capital social de € 32.680.320 | Tél. +352 290 190-1 | Fax: +352 290 190 462 |

Making you safer.
www.baloise.lu
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Document in te vullen 
in geval van overdracht

Naam van de bank: ..................................................................................................

Contactpersoon: ........................................................................................................

Adres: ............................................................................................................................

Faxnummer: ................................................................................................................

Naar de rekening van Bâloise Vie Luxembourg S.A.:

 Premierekening IBAN: LU44 0081 6718 9800 1003

 Code BIC: BLUXLULL

Premierekening IBAN:   .....................................................................................................

 Code BIC:  .....................................................................................................

Rekening onder rubriek (naam van het geïndividualiseerd fonds): ..............

 IBAN (indien beschikbaar): ............................................................................................

 SWIFT: .....................................................................................................................................

 Naam en adres van de bank: ........................................................................................

  .........................................................................................

 Mededeling: .........................................................................................................................

  .........................................................................................................................

Verzoek van mijn rekening(en) bij 
uw instelling  het volgend over te 
boeken:

het bedrag van:

  ............................................................................   €

het saldo van mijn rekening(en) 

 de portefeuille of de effecten, opgesomd 
in bijlage

Ik, ondergetekende, ............................................................  

...................................................................................................... ,

met woonplaats te ................................................................

Ik verzoek, bovendien, aan Bâloise Vie Luxembourg 
S.A. per fax of per gewone briefwisseling, de her-
komst van de bankoverschrijving te willen bevesti-
gen door middel van onderstaande modelbrief.

Opgemaakt te ...................................................... op  ................/ ................. / ................................ 

Handtekening van de verzekeringnemer(s)

Opgemaakt te .......................................................op ................./ ................. / ................................ 

Handtekening van de verzekeringnemer(s)

| Bâloise Vie Luxembourg S.A. | Siège social: 23, rue du Puits Romain | L-8070 Bertrange | R.C.S. Luxembourg B 54 686 | 

| Société de droit luxembourgeois au capital social de € 32.680.320 | Tél. +352 290 190-1 | Fax: +352 290 190 462 |

Model bevestiging herkomst bankoverschrijving (Cash / Effecten)

Ik, ondergetekende), ................................................................................................................................, bevestig dat de overboeking voor een bedrag van 

.......................................................  EUR / Effecten * op uw rekening met nr. ........................................................................................................................................

bankinstelling  ...................................................................................................................................................................................................................................................

is gebeurd door de volgende opdrachtgever:  ......................................................................................................................................................................................

* In geval van overdracht van portefeuille, gelieve een overzicht van de overgedragen effecten bij te voegen. 

Voor de bank (naam en adres van de financiële instelling),..................................................... Opgemaakt te ........................................................ ,

............................................................................................................................................................................  op ........... / ...........  / ...........................

Naam en functie van de ondergetekende:  ......................................................................................

............................................................................................................................................................................ 
Handtekening van de bank

(bankrekening Bâloise) 
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