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INLEIDING
De rechten en plichten van de partijen van het Adiameris-contract worden geregeld door de onderhavige ”Algemene voorwaarden” het
”Poliscertificaat” dat deze aanvult en desgevallend door de amenderende aanhangsels bij het contract. In geval deze voorwaarden tegenstrijdig zijn,
primeert het ”Poliscertificaat”. Adiameris is een levensverzekerings- of kapitalisatiecontract, uitgegeven door The OneLife Company S.A. (hierna
“OneLife” genoemd), met maatschappelijke zetel te 38, Parc d’activités de Capellen, L-8308 Capellen, Groothertogdom Luxemburg, ingeschreven in
het handelsregister van Luxemburg onder het nummer B 34 402.
OneLife is een Luxemburgse verzekeringsmaatschappij, bevoegd tot de commercialisering van haar contracten in het kader van de vrije
dienstverlening aan Belgische residenten, en heeft haar goedkeuring bekomen en staat onder toezicht van het Commissariat aux Assurances de
Luxembourg (CAA, 7 Boulevard Joseph II, L-1840 Luxemburg, Groot-Hertogdom Luxemburg; +352 22 69 11 1; caa@caa.lu).
Alles wat de oprichting, de werking en de ontbinding van OneLife betreft wordt geregeld en geïnterpreteerd overeenkomstig het Luxemburgse recht
en in het bijzonder overeenkomstig de gewijzigde Wet inzake de verzekeringssector van 7 december 2015.

Artikel 1
1.1

Het contract wordt als afgesloten beschouwd vanaf de uitgifte door OneLife van het ”Poliscertificaat”, hetwelk de aanvaarding door
OneLife materialiseert van de intekening door de verzekeringnemer op een verzekering of een kapitalisatieverrichting (hierna de
“verzekeringnemer”). Deze aanvaarding vindt hoe dan ook pas plaats na ontvangst door OneLife van de naar behoren ingevulde en
ondertekende intekenformulieren, van alle voor de uitgifte van het contract vereiste bewijsstukken en van de betaling van de eerste premie.

Artikel 2
2.1

Afsluiten van het contract

Aanvangsdatum van het contract

Het contract gaat in op de datum die vermeld wordt in het ”Poliscertificaat”.

Artikel 3

Type en duur van het contract

3.1

Het contract wordt standaard uitgegeven in de vorm van een levensverzekering gekoppeld aan een beleggingsfonds van levenslange duur.

3.2

Op uitdrukkelijke aanvraag van de verzekeringnemer kan het levensverzekeringscontract worden uitgegeven voor een bepaalde duur. In
deze hypothese zal de duur tussen de 10 en de 99 jaar moeten bedragen. Na afloop van deze duur (en behoudens de hypothese waarbij een
begunstigde bij leven werd aangeduid, die niet de verzekeringnemer is), heeft de verzekeringnemer de mogelijkheid om de contractduur met
een jaar te verlengen, middels een schriftelijke berichtgeving aan OneLife, uiterlijk 6 maanden voor de vervaldatum van het contract.

3.3

Op uitdrukkelijke aanvraag van de verzekeringnemer kan het contract ook worden uitgegeven in de vorm van een kapitalisatiecontract
voor een bepaalde duur van minimum 10 en maximum 99 jaar. Onder deze voorwaarde kan de verzekeringnemer de duur van zijn contract
verlengen voor een periode van een jaar waarvan de termijn verlengd kan worden, door middel van een schriftelijke berichtgeving aan
OneLife, uiterlijk 1 maand voor de vervaldatum van het contract.

3.4

Het contract eindigt in de volgende omstandigheden:
•
hetzij bij volledige afkoop van het contract;
•
hetzij bij het bereiken van de eindvervaldag van het contract;
•
of bij overlijden van de verzekerde (uitsluitend bij levensverzekeringscontract).

Artikel 4
4.1
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Hoofdkenmerken van het contract

Het Adiameris-contract is een levensverzekeringscontract op naam, uitgedrukt in rekeneenheden, met vrije stortingen en afkopen, in de
vorm van een levensverzekerings- of kapitalisatiecontract. Het contract is gekoppeld aan een intern verzekeringsfonds, “dedicated fund”
genoemd, belegd in een portefeuille van onderliggende activa op basis van een persoonlijke beleggingsstrategie (persoonlijke portefeuille)
of een standaardstrategie (modelportefeuille) . OneLife verbindt zich enkel op het aantal rekeneenheden, maar niet op hun waarde. De
waarde van deze rekeneenheden, die de waarde van de onderliggende activa na aftrek van kosten weerspiegelt, wordt niet gewaarborgd
door OneLife, maar is onderworpen aan op- en neerwaartse schommelingen die afhangen van de evolutie van de financiële markten
waarop OneLife geen enkele invloed kan uitoefenen. Het financiële risico van de verrichtingen wordt bijgevolg volledig gedragen door de
verzekeringnemer. Het Adiameris-contract biedt op geen enkel moment een rendements- en/of kapitaalwaarborg.
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4.2

De activa van het interne fonds worden door OneLife gedeponeerd bij een depothoudende bank. Deze activa zijn het exclusieve eigendom
van OneLife. In geval van vereffening van OneLife, beschikt de verzekeringnemer over het gemeenschappelijke voorrecht van alle
verzekeringnemers overeenkomstig artikel 118 van de Wet inzake de verzekeringssector van 15 december 2015 (zoals gemodifieerd), en die
zal worden geëvalueerd en uitgeoefend overeenkomstig artikels 253-1 en 253-5 van voorvermelde wet.

4.3

De beleggingsstrategie van het interne fonds wordt bepaald (voor een persoonlijke strategie) of gekozen (voor een standaardstrategie)
op het moment van intekening, op basis van het beleggersprofiel van de verzekeringnemer. De verzekeringnemer wordt verzocht om
hiertoe de vragenlijst in het formulier ”Beleggersprofiel” in te vullen die hem zal helpen bij het bepalen van zijn beleggersprofiel. Eens dit
beleggersprofiel bepaald werd, wordt de verzekeringnemer verzocht te opteren voor het interne fonds en de (persoonlijke of standaard)
beleggingsstrategie te kiezen die het best past bij zijn beleggersprofiel. Enkel de verzekeringnemer zelf blijft in elk geval verantwoordelijk
voor de belegging die hij uitvoert in het contract en het interne fonds dat ermee verbonden is, en aanvaardt het risico dat met een dergelijke
belegging verbonden is. Het staat de verzekeringnemer vrij om bij OneLife de wijziging van de persoonlijke beleggingsstrategie die voor het
interne fonds geldt aan te vragen, of om een andere standaardstrategie te kiezen, en dit voor zover een dergelijke wijziging overeenstemt met
zijn beleggersprofiel.

4.4

OneLife behoudt zich het recht voor het beheer van het interne fonds over te dragen.

4.5

Het contract stelt zich tot doel om middels de storting van een of meerdere premies een kapitaalopbouw mogelijk te maken.

4.6

Bij de ontbinding van het levensverzekeringscontract van levenslange duur, en behoudens volledige afkoop van het contract voor de
datum van het overlijden, wordt zoals in artikel 10 beschreven een kapitaal uitgekeerd, berekend op de datum van de aankondiging
van het overlijden van de verzekerde aan OneLife, aan de aangeduide begunstigde in geval van overlijden, of bij ontstentenis aan de
verzekeringnemer of zijn nalatenschap.

4.7

Op de vervaldatum van het levensverzekeringscontract van bepaalde duur, behoudens voorafgaande volledige afkoop of overlijden van
de verzekerde, wordt een kapitaal bij leven, gelijk aan de afkoopwaarde van het contract berekend op de vervaldatum van het contract,
uitgekeerd aan:
•
de verzekeringnemer;
•
de aangeduide begunstigde bij leven; bij ontstentenis aan de verzekeringnemer of zijn nalatenschap.

4.8

Op de vervaldatum van het kapitalisatiecontract wordt een kapitaal uitgekeerd aan de verzekeringnemer, dat gelijk is aan de afkoopwaarde
van het contract, berekend op de vervaldatum van het contract. In geval van overlijden van de verzekeringnemer op het kapitalisatiecontract
vóór de vervaldatum, wordt het contract niet beeïndigd maar blijft gelden in het voordeel van de erfgenamen of rechthebbenden.

4.9

Onverminderd de bepalingen van het onderstaande artikel 4.10, gebeurt elke betaling van een prestatie door OneLife (ingevolge
een verzaking, gedeeltelijke of volledige afkoop, uitkering bij overlijden of bereiken van de vervaldag van het contract) door middel
van een bankoverschrijving op de bankrekening die werd geopend op naam van de verzekeringnemer (in voorkomend geval van de
begunstigde) in het land waar hij woont.

4.10

In geval van een investering in activa met beperkte liquiditeit: ingevolge een belegging in activa met beperkte liquiditeit, daarmee
wordt bedoeld andere activa dan cash en genoteerde aandelen en obligaties, gestructureerde producten en aandelen van fondsen
van het open type, behoudt OneLife zich het recht voor de prestatie (ingevolge een verzaking, gedeeltelijke of volledige afkoop,
uitkering bij overlijden of het bereiken van de vervaldag van het contract), niet in geld uit te keren, maar door overdracht aan
de verzekeringsnemer (in voorkomend geval, aan de begunstigde) van het eigendom van de activa in kwestie. Naargelang de
betreffende activa kan deze overdracht een min of meer lange periode in beslag nemen.

4.11

In geval van een liquidatie van een investeringsfonds heeft de verzekeringsnemer de keuze tussen een interne transfert en de liquidatie van
de theoretische afkoopwaarde, zonder dat enige schadevergoeding of uitstapkost wordt toegepast.

Artikel 5
5.1

Premie

Betalingsmodaliteiten van de premie
De betaling van de premie of een fractie ervan is niet verplicht.
De betaling van de (initiële of aanvullende) premie gebeurt naar keuze van de verzekeringsnemer door hetzij de overdracht van liquiditeiten,
hetzij, onder voorbehoud van voorafgaandelijke goedkeuring door OneLife, de overdracht van een bestaande effectenportefeuille. Geen
enkele andere betalingsmodaliteit zal worden aanvaard door OneLife.
Onafhankelijk van de gekozen betalingsmodaliteit zal de betaling van de premie gebeuren op een bankrekening, geopend op naam van
OneLife bij een van haar depothoudende banken, waarbij de tussenpersoon nooit de toelating heeft om, expliciet noch stilzwijgend, een
premiebetaling op naam en voor rekening van OneLife te mogen innen.
Voorafgaandelijk aan de betaling, zou de verzekeringsnemer op vraag van OneLife eventueel gehouden zijn tot het verschaffen van
aanvullende documenten of informatie, en dat om OneLife toe te laten zich te schikken naar alle wettelijke verplichtingen waartoe zij
gehouden is, met name met betrekking tot de strijd tegen witwaspraktijken en de financiering van het terrorisme, ingevolge artikel 5.7.
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De onafhankelijke professionals (makelaars, vermogensbeheerders, enz.) alsook de tussenpersoon via wie de verzekeringnemer kan
intekenen op het door OneLife uitgegeven contract, zijn geen mandatarissen van OneLife. Bijgevolg zijn ze niet bevoegd voor het innen van
de premies, om intekeningen te aanvaarden of om de contractuele documenten in naam van OneLife op te maken.
In bepaalde landen en in het Groot-Hertogdom Luxemburg, zijn de transfers van fondsen naar het buitenland of afkomstig uit het buitenland
onderworpen aan douanemeldingsformaliteiten (zonder afbreuk te doen aan eventuele belastingen die van toepassing kunnen zijn bij het
betalen van de premie van een bestaande effectenportefeuille).
5.2

Initiële premie
Het bedrag van de initiële premie wordt vastgelegd op minimum 125.000 EUR (of de tegenwaarde daarvan in een andere valuta). In geval
van betaling door overdracht van een bestaande effectenportefeuille, wordt het bedrag van de premie bepaald op basis van de waardering
van deze activa door de depothoudende bank of op basis van het verslag van een onafhankelijk expert. In dit laatste geval vallen de kosten
voor de waardebepaling uitsluitend ten laste van de verzekeringnemer.

5.3

Aanvullende premie
Het minimumbedrag van elke aanvullende premie wordt vastgelegd op 25.000 EUR (of de tegenwaarde daarvan in een andere valuta).
In geval van betaling door overdracht van een bestaande effectenportefeuille, wordt het bedrag van de premie bepaald op basis van de
waardering van deze activa door de depothoudende bank of op basis van het verslag van een onafhankelijk expert. In dit laatste geval vallen
de kosten voor de waardebepaling uitsluitend ten laste van de verzekeringnemer.

5.4

Aanvaarde activa
De samenstelling van het Specifieke Interne Fonds, gekoppeld aan het contract, zal de beleggingsregels en -beperkingen opgelegd door het
CAA (zie bijlage 6 “Regels en beleggingsgrenzen in Collectieve en Specifieke Interne Fondsen (LC 15/3)”) respecteren. OneLife behoudt zich
evenwel het recht voor om op elk moment restrictiever te zijn dan het CAA en bepaalde activa te verbieden of het gebruik ervan te beperken
tot een percentage dat lager is dan wat het CAA toestaat. In ieder geval wordt minimum 1% van het totaal van gestorte premies of van de
contractwaarde -indien deze hoger is dan het totaal van gestorte premies- belegd in contanten en op een zichtrekening gestort, die deel
uitmaakt van het interne fonds en waarvan de valuta dezelfde is als die van het contract.

5.5

Belegging van de premie
Elke door de verzekeringnemer betaalde premie wordt belegd na aftrek van alle geldende taksen en instapkosten en na aanvaarding door
OneLife ten vroegste de eerste werkdag volgende op de ontvangst (of de waardering door de depothoudende bank of een onafhankelijk expert
in geval van overdracht van een bestaande effectenportefeuille) en de aanvaarding van de premie. OneLife behoudt zich het recht voor om de
premie in een monetair fonds te beleggen tot aan de vervaldag van de verzakingsperiode.

5.6

Onverminderd artikel 5.5 zal de bruto premie 100% worden toegekend indien de verzekeringnemer een natuurlijk persoon is en de gekozen
structuur van de acquisitiekosten de structuur van de oprichtingskosten is zoals bepaald in Bijlage 7 bij deze “Algemene Voorwaarden”.

5.7

Oorsprong van de fondsen
Door het ”Intekenformulier” te ondertekenen, verbindt de verzekeringnemer zich ertoe dat geen enkele storting van frauduleuze aard is,
afkomstig van een inbreuk op de Richtlijn (EU) 2015/849 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 tot voorkoming van
het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme of op de wet van Luxemburg van 12
november 2004, met betrekking tot de strijd tegen witwaspraktijken en de financiering van het terrorisme, die deze richtlijn omzet. Bij de
intekening en voor elke latere premiestorting verbindt de verzekeringnemer zich ertoe elk bewijsstuk over de oorsprong van de fondsen voor
te leggen dat door OneLife wordt gevraagd.

5.8

Reductie en omzetting
De verzekeringnemer heeft geen recht op reductie, omzetting of omvorming van het contract.

Artikel 6

Kosten

De kosten die van toepassing zijn op het Contract zijn gedetailleerd in Bijlage 7 bij deze “Algemene Voorwaarden”.

Artikel 7
7.1
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Heffing van de taks op de verzekeringsverrichtingen

Indien de taks op de beursverrichtingen verschuldigd is (zie “Fiscale toelichting” in bijlage) en indien de structuur van de acquisitiekosten
de structuur van de oprichtingskosten is, dan wordt het in hoofde van deze taks verschuldigde bedrag afgehouden mensualiteiten in gelijke
delen, verspreid over een periode van maximum 5 jaar. In geval van volledige afkoop gaat OneLife over tot de volledige afhouding van de nog
niet-afgehouden mensualiteiten op de datum van de volledige afkoop. In de hypothese dat de gekozen structuur van de acquisitiekosten de
structuur van de instapkosten is, dan wordt het bedrag van de verschuldigde taks onmiddellijk afgehouden van de gestorte bruto premie.
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Artikel 8

Valuta van het contract

8.1

De verzekeringnemer kiest in het ”Intekenformulier” de valuta van het contract onder voorbehoud van het akkoord van OneLife. Indien geen
valuta wordt gekozen, luidt het contract in euro.

8.2

Het contract wordt gewaardeerd in de gekozen valuta. Ze dient ook voor de storting van de premies. Behoudens andersluidende instructie
door de verzekeringnemer, gebeurt de betaling van de prestaties door OneLife in de valuta van het contract.

8.3

De omwisselingen gebeuren aan de geldende wisselkoers op het ogenblik van de verrichtingen. De eventuele wisselkosten zijn voor rekening
van de verzekeringnemer.

Artikel 9
9.1

Afkopen

Voor de eindvervaldag van het contract kan de verzekeringnemer een gedeeltelijke of volledige afkoop ervan uitvoeren in overeenstemming
met de onderstaande modaliteiten.
Elke aanvraag voor volledige of gedeeltelijke afkoop moet schriftelijk worden gedaan, in voorkomend geval met behulp van het passende
formulier dat door OneLlife aan de verzekeringsnemer ter beschikking wordt gesteld. De verzekeringsnemer aan zijn verzoek ook een
conforme kopie van zijn geldige identiteitsdocument alsook een bewijsstuk van zijn bankgegevens moeten toevoegen om Onelife in staat
te stellen de gebruikelijke verificaties uit te voeren. Dit formulier moet worden ingevuld door de verzekeringsnemer in overleg met de
verzekeringstussenpersoon of, in voorkomend geval, OneLife en moet ook het akkoord of de weigering van de verzekeringsnemer bevatten
om het advies te volgen van de verzekeringstussenpersoon of, in voorkomend geval, van OneLife.
Voor een volledig afkoopverzoek moet de verzekeringsnemer OneLife ook het oorspronkelijke “Poliscertificaat” verstrekken. OneLife kan van
deze documentverzoeken afwijken zonder de geldigheid van de ontvangen afkoopinstructie in twijfel te trekken.
Na ontvangst van het verzoek tot afkoop kan OneLife aan de vezekeringsnemer om elk aanvullend document of aanvullende informatie
vragen die zij nuttig acht voordat het verzoek wordt uitgevoerd.
9.1.1

Ten vroegste op de eerste werkdag volgend op de ontvangstdatum van alle hierboven vermelde documenten en onder voorbehoud
van de beperkingen en modaliteiten van betaling die werden voorzien in artikel 4.10, gaat OneLife over tot de desinvestering
van alle onderliggende activa (volledige afkoop) of een deel ervan (gedeeltelijke afkoop). De betaling van de afkoopwaarde wordt
uitgevoerd wanneer alle betreffende onderliggende activa ten gelde zijn gemaakt.

9.1.2

Behoudens andersluidende instructie vindt de betaling van het bedrag van de afkoop plaats in de valuta van het contract.

9.2

OneLife verbindt zich enkel op het aantal rekeneenheden, maar niet op hun waarde, welke onderworpen is aan op- of neerwaartse
schommelingen die in het bijzonder afhankelijk zijn van de evolutie van de financiële markten waarop OneLife geen enkele wijze invloed
heeft. Het financiële risico van de verrichtingen wordt bijgevolg volledig gedragen door de verzekeringnemer.

9.3

OneLife wenst de aandacht van de verzekeringsnemer te vestigen op de volgende punten:
•
een volledige of gedeeltelijke afkoop kan gevolgen en/of een impact hebben op de prestatie van de belegging of ook op het
beleggersprofiel van de verzekeringsnemer;
•
een volledige of gedeeltelijke afkoop kan onderworpen zijn aan belastingen;
•
een volledige of gedeeltelijke afkoop van een lopend contract met het oog op de intekening op een ander contract is over het algemeen
nadelig voor de verzekeringnemer en vereist een voorafgaandelijke analyse door de gebruikelijke raadgever van de verzekeringsnemer
of, in voorkomend geval, door OneLife.

9.4

Afkoopwaarde
De afkoopwaarde van het contract wordt gedefinieerd als de waarde van de onderliggende activa, verminderd met de vervallen en nog nietgeïnde kosten.

9.5

Volledige afkoop
•
•

•
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De volledige afkoop beëindigt het contract. De aanvraag tot volledige afkoop moet schriftelijk gedaan worden en door de
verzekeringnemer en de verzekeringstussenpersoon, gedateerd en ondertekend, gericht worden aan OneLife
De aanvraag tot afkoop zal na volledige ontvangst behandeld worden op de eerste werkdag (dat wil zeggen eender welke dag van de
week bij uitsluiting van zaterdag, zondag of feestdag in het Groothertogdom Luxemburg en onder voorbehoud dat deze bij OneLife
uiterlijk om 16u00 UTC+1 wordt ontvangen. Ze zal worden uitgevoerd wanneer alle betreffende onderliggende activa ten gelde zijn
gemaakt (zoals vermeld in artikel 9.1). In het geval dat OneLife deze aanvraag na dit uur zou ontvangen, zal zij de eerst volgende
werkdag verwerkt worden.
De volledige afkoop van het contract geeft geen aanleiding tot afkoopkosten. Indien de gekozen kostenstructuur de structuur
“oprichtingskosten” is, zal OneLife overgaan tot een volledige vervroegde afhouding van de op de datum van de volledige afkoop nog
niet-gerecupereerde oprichtingskosten.
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9.6

Gedeeltelijke afkoop
Elke aanvraag tot gedeeltelijke afkoop moet voldoen aan het geheel van de voorwaarden die werden voorzien in artikel 9.1.
•

•
•
•

•

De aanvraag tot afkoop zal na volledige ontvangst behandeld worden op de eerste werkdag (dat wil zeggen eender welke dag van de
week bij uitsluiting van zaterdag, zondag of feestdag in het Groothertogdom Luxemburg en onder voorbehoud dat deze bij OneLife
uiterlijk om 16u00 UTC+1 wordt ontvangen. Ze zal worden uitgevoerd wanneer alle betreffende onderliggende activa ten gelde zijn
gemaakt (zoals vermeld in artikel 9.1). In het geval dat OneLife deze aanvraag na dit uur zou ontvangen, zal zij de eerst volgende
werkdag verwerkt worden.
Het minimum afkoopbedrag per partiële afkoop kan niet lager zijn dan 10.000 EUR (of de tegenwaarde daarvan in een andere valuta).
De verzekeringnemer heeft het recht om over te gaan tot één gedeeltelijke afkoop per jaar, zonder dat hiertoe enige kost aangerekend
wordt.
Met jaar wordt bedoeld een periode van twaalf maanden van de aanvangsdatum van het contract of vanaf de verjaardag van het
contract. Elke bijkomende gedeeltelijke afkoop tijdens hetzelfde jaar voor een bedrag van minder dan 20.000 EUR (of de tegenwaarde
daarvan in een andere valuta) geeft aanleiding tot uistapkost van 51 EUR (of de tegenwaarde daarvan in een andere valuta). Deze kost
bedraagt 0,25% van het afkoopbedrag indien dit meer bedraagt dan 20.000 EUR (of de tegenwaarde daarvan in een andere valuta).
Waarschuwing: de gedeeltelijke afkopen die de waarde van het contract tot onder de grens van 125.000 EUR brengen (of de
tegenwaarde ervan in een andere valuta) zijn niet toegestaan. OneLife behoudt zich desgevallend het recht voor om de verrichting te
weigeren. In dit geval zal de verzekeringnemer de totale akoop van het contract kunnen aanvragen zonder boetes.

Artikel 10

Overlijdensdekking (uitsluitend bij levensverzekeringscontract)

10.1

In geval van overlijden van de verzekerde keert OneLife het voorziene kapitaal bij overlijden uit, zoals hieronder beschreven.

10.2

In het geval van een levensverzekering op twee hoofden is de uitkering in principe verschuldigd bij het overlijden van de langstlevende
verzekerde, tenzij anders bepaald in het ”Intekenformulier”.

10.3

Overlijdensdekking 101%
De van toepassing zijnde overlijdensdekking bedraagt 101% van de afkoopwaarde van het contract zoals bepaald in artikel 9.4. De
afkoopwaarde wordt bepaald op de eerste werkdag volgend op de kennisgeving aan OneLife van het overlijden van de verzekerde op basis
van de eerste beschikbare waarde voor elk van de onderliggende activa in de portefeuille. Deze dekking wordt teruggebracht tot 100% van de
afkoopwaarde van het contract indien de verzekerde de leeftijd van 85 jaar heeft bereikt op het moment van het overlijden.

10.4

Algemene voorwaarden met betrekking tot de overlijdensdekking
10.4.1

Voorwaarden betreffende de woonplaats van de verzekerde: de verzekerde moet woonachtig zijn in de Europese Unie of in
Zwitserland.

10.4.2

Voorwaarden betreffende de leeftijd van de verzekerde: de verzekerde moet ouder dan 5 an jonger dan 85 jaar zijn op de dag van
intekening op het contract. In geval van een intekening op het hoofd van op meerdere verzekerdenl geldt die leeftijdsvoorwaarde
met betrekking tot de jongste verzekerde.

10.4.3

Aanvangsdatum van de overlijdensdekking: onder voorbehoud van specifieke aanvaarding door OneLife, gaat de
overlijdensdekking in op de datum van uitgifte van het contract.

10.4.4

Uitgesloten risico’s: uitgesloten van enige overlijdensdekking: overlijden van de verzekerde ten gevolge van:
zelfmoord of poging tot zelfmoord van de verzekerde binnen een jaar na de aanvangsdatum van de overlijdensdekking;
gebeurtenissen in verband met oorlog, oproer, vechtpartijen of militaire operaties;
druggebruik;
directe of indirecte effecten van ontploffing, straling, warmte die vrijkomt uit de transmutatie van kernen of radioactiviteit.
Blijven evenwel gedekt de schade veroorzaakt door ioniserende stralingsbronnen die gebruikt worden of bestemd zijn voor
gebruik buiten een nucleaire installatie;
•
de uitvoering van een doodstraf of vervolging voor een misdaad of opzettelijke fout waarvan het verzekerde leven aangewezen
is als de dader of mededader en waarvan hij of zij de gevolgen had kunnen voorzien.
•
•
•
•

In geval van het overlijden van de verzekerde ingevolge een niet-verzekerd risico, zal OneLife enkel gehouden zijn aan de betaling
van een overlijdenskapitaal dat overeen stemt met de theoretische afkoopwaarde op de datum van overlijden.
10.4.5 Territoriale beperkingen: de overlijdensdekkingen zijn overal ter wereld geldig.
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10.5

Risicopremies
Als vergoeding voor de aangegane verbintenissen int OneLife maandelijks berekende risicopremies. De bedragen daarvan worden bepaald
op basis van de referentietafels in bijlage 2 en zijn afhankelijk van de leeftijd en de gezondheidstoestand van de verzekerde (of van de jongste
verzekerde in geval van gezamelijke intekening met afwikkeling bij het laatste overlijden) evenals van het risicokapitaal op het ogenblik van
de inning*. OneLife zal in de volgende gevallen een verhoging van 10% toepassen op het normale tarief van de risicopremies:
•
indien er op ten minste één van de vragen van de gezondheidvragenlijst positief geantwoord wordt, of
•
indien er geen antwoord gegeven wordt op ten minste één van de vragen van de gezondheidvragenlijst.
Een verhoging is ook van toepassing op de contracten, afgesloten op twee verzekerden met de optie voor de ontbinding bij het eerste
overlijden. In dit geval wordt de risicopremie samengesteld uit de som van de tarieven van toepassing op elke verzekerde.

10.6

Stopzetting van de overlijdensdekking
De overlijdensdekking wordt onmiddellijk beëindigd in de volgende gevallen:
•
naar aanleiding van de betaling van het overlijdenskapitaal bij het overlijden van de verzekerde (of de langstlevende verzekerde);
•
op de dag dat de verzekerde 85 jaar wordt (of de jongste verzekerde indien er meerdere verzekerden zijn aangewezen);
•
op de eindvervaldag van het contract;
•
in geval van verzaking van het contract voor het einde van de termijn van 30 dagen;
•
in geval van volledige afkoop van het contract;
•
in geval van niet-betaling van de risicopremie;
•
in geval van verandering van woonplaats van de verzekerde naar een land dat geen lid is van de Europese Unie of Zwitserland.

10.7

Verplichte formaliteiten bij overlijden van de verzekerde
Behoudens verzwijging of valse verklaring vanwege de verzekeringnemer of de verzekerde, zal OneLife het kapitaal bij overlijden uitbetalen
na ontvangst van de volgende originele documenten:
•
het ”Poliscertificaat”;
•
de overlijdensakte van de verzekerde;
•
de vereiste rechtsgeldige documenten voor het identificeren van en de kennis over de begunstigde (indien de begunstigde niet de
verzekeringnemer is);
•
indien het kapitaal bij overlijden uitgekeerd dient te worden aan een begunstigde die niet bij naam is aangeduid, een bekendheidsakte
waarin de rechten van degene die de uitkering van het kapitaal aanvraagt, vastgelegd zijn;
•
een geneeskundige verklaring waarin de oorzaak, evenals de datum en het uur van overlijden vermeld zijn en die is opgesteld door de
arts die de verzekerde behandelde gedurende zijn laatste ziekte of die het plotselinge overlijden heeft vastgesteld. Indien het overlijden
te wijten is aan een ziekte, dient de geneeskundige verklaring tevens de aard van de ziekte te vermelden, en de datum waarop de ziekte
voor het eerst is vastgesteld. In het geval van overlijden door ongeval zullen de datum en de omstandigheden van het ongeval vermeld
worden;
•
alle andere documenten die noodzakelijk zijn voor het beheer van het dossier die zou worden gevraagd door OneLife;
•
een uitkeringsaanvraag met de instructies voor de betaling van het kapitaal.

10.8

Verhuis van de verzekeringnemer naar het buitenland
•
•

Elk land heeft een ander belastingstelsel. Als de verzekeringnemer bijgevolg beslist te verhuizen naar een ander land, wordt zijn
contract mogelijk onderworpen aan een ander belastingstelsel dan het stelsel dat in België toepasselijk is.
De verzekeringnemer begrijpt dat de geldende overlijdensdekking in een dergelijk geval mogelijk niet voltstaat in het land waarnaar hij
is verhuisd.

Artikel 11 Aanwijzing en herroeping van de begunstigde(n) bij leven of bij overlijden
(uitsluitend bij levensverzekeringscontract) – Aanvaarding van begunstiging
11.1

OneLife vestigt de aandacht van de verzekeringnemer op het bestaan van de rechten van zijn eventuele reservataire erfgenamen. De
betaalde premies zouden immers aan inkorting of aan inbreng onderworpen kunnen worden, conform aan het Belgische Burgerlijke
Wetboek.

11.2

Aanwijzing van de begunstigde
11.2.1

De verzekeringnemer kan vrij een of meerdere begunstigde(n) bij leven aan het einde van de vastgelegde termijn of bij overlijden
van de verzekerde aanduiden. Hij kan zijn keuze op elk ogenblik wijzigen onder voorbehoud van de precisering in het volgende
punt betreffende de aanvaarding van de begunstiging van het contract. OneLife zal de aanduiding of herroeping van de
begunstigde enkel in aanmerking nemen indien zij daarvan schriftelijk in kennis is gesteld (origineel document), ofwel bij de
intekening ofwel op een later ogenblik, maar in elk geval vóór het overlijden van de verzekerde, of vóór de eindvervaldag van het
contract voor de begunstigden bij leven.

11.2.2

Ingeval meerdere begunstigden zijn aangeduid en tenzij de verzekeringnemer andere instructies heeft gegeven, zal een gelijke
verdeling van de begunstiging toegepast worden.

* Het risicokapitaal wordt bepaald als het verschil tussen het bedrag van de overlijdensgarantie, op de dag van de berekening van de risicopremie, en de
afkoopwaarde van het contract op dezelfde datum.
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11.3

11.2.3

In geval van het vooroverlijden van één of meer begunstigde(n) voor de opeisbaarheid van de prestaties en zelfs indien de
begunstiging werd aanvaard, zullen deze prestaties toekomen aan de verzekeringsnemer, of aan zijn nalatenschap, behoudens
indien hij een of meerdere vervangende begunstigde(n) zou hebben aangeduid.

11.2.4

Indien de verzekeringnemer geen begunstigde in het contract heeft aangeduid, indien de begunstiging zonder voorwerp is
geworden of indien de aanduiding van de begunstigde(n) herroepen werd, zal de begunstiging van het contract worden uitgekeerd
aan de verzekeringsnemer of aan zijn nalatenschap.

11.2.5

Als de wettige en/of testamentaire erfgenamen of de rechthebbenden als begunstigden zijn aangewezen zonder vermelding
van hun naam, zullen de verzekeringsprestaties aan de nalatenschap van de verzekeringsnemer verschuldigd zijn, behoudens
andersluidende stipulering in het “Poliscertificaat”.

Herroeping van de begunstigde
Voor zover er geen aanvaarding door de begunstigde is, heeft de verzekeringsnemer het recht om de toekenning van de begunstiging
te herrroepen tot op het moment van de opeisbaarheid van de prestaties. Dit recht op herroeping behoort exclusief toe aan de
verzekeringsnemer. Hij kan het recht alleen uitoefenen, met uitzondering van zijn echtgenoot, zijn wettelijke vertegenwoordigers, zijn
schuldeisers en, behalve in het geval bedoeld in artikel 957 van het Belgisch Burgerlijk Wetboek, zijn erfgenamen of rechtverkrijgenden.
Enkel een schriftelijk meegedeelde herroeping (origineel document) kan ingeroepen worden tegenover OneLife.

11.4

Aanvaarding van de begunstiging
De aangeduide begunstigde(n) kan (kunnen) op elk moment (het gedeelte van) de begunstiging van het contract aanvaarden, zelfs nadat de
prestaties opeisbaar zouden zijn geworden. Voor zover de verzekeringsnemer in leven is, kan de aanvaarding van de begunstiging van het
contract kan enkel gebeuren door middel van een aanhangsel bij het contract, ondertekend door de begunstigde, de verzekeringnemer en
OneLife. Na het overlijden van de verzekeringnemer zal de aanvaarding enkel effect ressorteren ten aanzien van OneLife indien deze haar
schriftelijk genotifieerd zou worden. Zodra de begunstiging van het contract geheel of gedeeltelijk aanvaard is, kan de verzekeringnemer
onder andere de volgende verrichtingen niet meer uitvoeren zonder de uitdrukkelijke toestemming van de begunstigde(n): gedeeltelijke of
volledige afkoop, wijziging of herroeping van de begunstigingsclausule, belangeloze afstand of tegen vergoeding, zowel van het contract als
van de rechten die aan dat contract verbonden zijn, de duur van het contract verlengen of het contract hiervoor in onderpand geven. Deze lijst
is niet exhaustief.

Artikel 12

Beschikbaarheid van het contract

12.1

Op het contract kan worden ingetekend door Belgische ingezetenen (natuurlijke of rechtspersonen) op het moment van intekening van het
contract. Het kan onder bepaalde voorwaarden en onder voorbehoud van aanvaarding door OneLife ook worden aangeboden aan Belgische
staatsburgers die verblijven in bepaalde landen binnen of buiten de Europese Unie.Het contract staat niet open voor ”US Persons“ in de zin
van de Amerikaanse wetgeving.

12.2

In geval van intekening op het contract door een ”US Person“, zal het contract van nul en generlei waarde zijn. De gevolgen van deze
nietigheid worden bepaald in artikel 21.

12.3

Indien op het contract wordt ingetekend door twee verzekeringnemers, betekent het overlijden van de eerste van beiden vóór het overlijden
van de verzekerde niet de beëindiging van het contract. Tenzij anders bepaald in het ”Intekenformulier” zal er een aanwas ten gunste van de
overlevende verzekeringsnemer zijn die de enige titularis zal worden van de rechten die verbonden zijn aan het contract.

12.4

Tenzij anders bepaald, worden, als één verzekeringnemer op het Adiameris-contract intekent en de verzekerde verschilt van de
verzekeringnemer, in geval van vooroverlijden van deze laatste, de rechten van de verzekeringnemer aan zijn wettelijke erfgenamen, bij
ontstentenis, aan de verzekerde overgedragen worden. In dergelijk geval en naargelang van de persoonlijke situatie van de betrokken
partijen, erkent de verzekeringnemer dat hij op de hoogte werd gebracht van het feit dat een dergelijke overdracht van rechten juridische en/
of fiscale gevolgen kan hebben (meer bepaald voor de overdrager(s)).

Artikel 13

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

13.1

Het Contract is een levensverzekerings- of kapitalisatiecontract naar Belgisch recht.

13.2

Wanneer de verzekeringnemer in een ander land dan België woont, kunnen bepaalde lokale dwingende bepalingen van toepassing zijn op
het Contract, in welk geval OneLife een goedkeuring zal geven die de toepasselijke bepalingen weergeeft. Deze goedkeuring zal een integraal
onderdeel zijn van de Algemene Voorwaarden. In geval van een wijziging in het land van verblijf van de verzekeringnemer tijdens de duur
van het Contract in een ander land dan België, behoudt OneLife zich het recht voor om het Contract in overeenstemming te brengen met
enige dwingende regel die van kracht is in het nieuwe land van verblijf, bij wijze van goedkeuring of door het uitgeven van een specifieke
informatienota.

13.3

Elk geschil zal voor de rechtbank van de woonplaats van de verzekeringnemer op het ogenblik dat het geschil zich voordoet worden gebracht
als de woonplaats zich binnen de Europese Unie bevindt. Is dat niet het geval, dan zijn uitsluitend de Belgische rechtbanken bevoegd.
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Artikel 14

Bescherming van de persoonsgegevens

De toepasselijke bepalingen worden beschreven in Bijlage VI van onderhavig document.

Artikel 15

Identificatie

15.1

De verzekeringnemer verbindt zich ertoe alle documenten voor te leggen en gegevens mee te delen die OneLife als nuttig of noodzakelijk
beschouwt om de bij wet opgelegde identificatieregels in acht te kunnen nemen in het kader van de strijd tegen het witwassen van geld of de
financiering van terrorisme.

15.2

Daarnaast verbindt de verzekeringnemer zich ertoe elke wijziging van de reeds aan OneLife bezorgde gegevens onmiddellijk en schriftelijk
mee te delen.

Article 16

Bezwaren - Verjaringstermijn

Bezwaren
16.1

In geval dat de verzekeringsnemer een bezwaar zou hebben met betrekking tot het onderhavige contract, wordt hij uitgenodigd om in
eerste instantie contact op te nemen met zijn gebruikelijke tussenpersoon (verzekeringstussenpersoon of personeel van OneLife). Gesteld
dat de verzekeringnemer om eender welke reden van mening is dat hij geen afdoend antwoord heeft ontvangen van zijn gebruikelijke
tussenpersoon, kan hij zich met zijn bezwaar vervolgens wenden tot de Compliance Officer van OneLife, 38, Parc d’activités de Capellen, B.P.
110, L-8303 Capellen, Groothertogdom Luxemburg.

16.2

Indien de verzekeringnemer niet tevreden is met de door de maatschappij in antwoord op zijn klacht voorgestelde oplossing, kan hij elke
klacht ook richten aan het Commissariat aux Assurances (7 boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, Groothertogdom Luxemburg) of aan
de Ombudsman van de Verzekeringen (Meeûssquare 35, B-1000 Brussel, België), en dit onverminderd het recht van de verzekeringnemer
om gerechtelijke actie te ondernemen.

Verjaringstermijn
16.3

De verjaringstermijn voor elke actie die voortvloeit uit het contract is drie jaar. Het is echter dertig jaar in verband met de actie met betrekking
tot de gevormde reserve, op de datum van beëindiging of het bereiken van de vervaldag, door de betaalde premies, minus de verbruikte
bedragen. De termijn loopt van de dag van de gebeurtenis die de actie opent. Wanneer de persoon die actie onderneemt echter bewijst dat hij
zich van deze gebeurtenis pas op een later tijdstip bewust was, begint de periode pas op die datum te lopen, zonder dat deze periode vijf jaar
na de datum van de gebeurtenis kan overschrijden. uitgezonderd in geval van fraude.

16.4.

Wat de actie van de begunstigde betreft, loopt de verjaringstermijn pas vanaf de dag waarop de begunstigde kennis krijgt van het bestaan
van het contract, van zijn status als begunstigde en van het feit dat het contract heeft plaatsgevonden. gebeurtenis waarop de betaling van
de verzekeringsuitkeringen afhankelijk is.

16.4

De regresvordering van OneLife tegen de verzekerde of de begunstigde verjaart na drie jaar vanaf de datum van de betaling door OneLife,
uitgezonderd in geval van fraude.

Artikel 17
17.1

Informatie aan de Verzekeringnemer

Jaarlijkse informatie
Eens per jaar, in de loop van het eerste trimester van elk jaar, stuurt OneLife de verzekeringnemer of zijn daartoe aangewezen gemachtigde
kosteloos jaarlijkse informatie toe over zijn contract, met daarin:
•
het bedrag van de tijdens het afgelopen jaar gestorte premie(s);
•
het overzicht van de verrichtingen die tijdens het afgelopen jaar op het contract zijn uitgevoerd op initiatief van de verzekeringnemer;
•
het overzicht van de kosten die tijdens het afgelopen jaar op het contract werden afgehouden;
•
het bedrag van de tijdens het afgelopen jaar gestorte risicopremies (uitsluitend bij levensverzekeringscontract);
•
de samenstelling van de onderliggende activaportefeuille op 31 december van het afgelopen jaar;
•
de afkoopwaarde van het contract op 31 december van het afgelopen jaar;
•
het aantal en de waarde van de rekeneenheden op 31 december van het afgelopen jaar.
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17.2

Occasionele informatie
De verzekeringnemer kan op elk moment door middel van een schriftelijk verzoek gericht aan OneLife occasionele informatie betreffende
zijn contract verkrijgen. In geval van gezamenlijke intekening kan elk van de medeverzekeringnemers de mededeling van deze informatie
verkrijgen. Voor deze bijkomende aanvraag wordt een kost , aangerekend zoals bepaald in Bijlage 7 van deze “Algemene Voorwaarden”.
De verzekeringnemer kan daarentegen indien hij wenst gratis en op ieder moment toegang verkrijgen tot maandelijkse informatie over
zijn contract via yourassets, de beveiligde website van OneLife (https://yourassets.onelife.eu.com). De verzekeringnemer kan zijn aanvraag
hiertoe aangeven in het “Intekenformulier” en kennisnemen van de algemene voorwaarden voor de toegang in bijlage 1 van deze “Algemene
voorwaarden”.

Artikel 18
18.1

OneLife kent de verzekeringnemer geen winstdeelnemingen toe.

Artikel 19
19.1

Voorschot op contract

OneLife staat geen voorschotten toe op het contract.

Artikel 20
20.1

Winstdeelnemingen

Kennisgevingen

De kennisgevingen, zowel gericht aan de verzekeringnemer als aan OneLife, en eventueel aan de aanvaardende begunstigde, moeten
schriftelijk geformuleerd worden, in de vorm van een brief of een fax.
Onverminderd het voorgaande erkent en aanvaardt de verzekeringnemer, indien hij op het ”Intekenformulier” een e-mailadres heeft vermeld,
dat OneLife ook het recht heeft hem voor elke communicatie per e-mail te contacteren. De partijen beschouwen e-mail als een vorm van
onmiddellijke schriftelijke kennisgeving. Elke per e-mail verstuurde kennisgeving zal dus worden beschouwd als geldig verzonden en
bijgevolg tegenstelbaar aan de ontvanger. OneLife zal bovendien niet aansprakelijk zijn voor eender welk door de verzekeringnemer geleden
nadeel als gevolg van de ontvangst van kennisgevingen per e-mail.

20.2

Kennisgevingen bestemd voor de verzekeringnemer of OneLife, kunnen in het Nederlands, Frans of Engels worden meegedeeld. Elke
kennisgeving aan de verzekeringnemer zal echter, standaard en behoudens anders bepaald door de verzekeringnemer, in de taal van het
contract worden opgesteld.

20.3

De kennisgevingen per post gericht aan de verzekeringnemer worden naar het recentst door de verzekeringnemer meegedeelde adres
verstuurd. In het geval van een gezamelijke intekening worden de kennisgevingen naar het adres van de verzekeringnemer 1 verstuurd,
tenzij anders door hem bepaald.

20.4

De kennisgevingen per post of per fax aan OneLife moeten naar het volgende adres of nummer worden gestuurd: OneLife, 38, Parc
d’activités de Capellen, B.P. 110, L-8303 Capellen – Fax: +352 45 67 34 . OneLife kan niet aansprakelijk worden gesteld voor tekort schieten
en vertragingen in de behandeling van een onvolledige en onleesbare aanvraag.

20.5

De aanhangsels zijn enkel geldig als zij schriftelijk zijn opgesteld en voorzien van de originele handtekeningen (geen kopie van het
aanhangsel) van de vereiste partijen.

Artikel 21

Onbetwistbaarheid - Nietigheid

21.1

Bij het aflopen van een periode van een jaar na het intekenen van het contract, wordt het contract definitief en onbetwistbaar. Bijgevolg kan
OneLife geen onopzettelijke verhulling of onnauwkeurigheid in de risicoverklaring van de verzekeringsnemer inroepen

21.2

Niettegenstaande artikel 21.1, behoudt OneLife zich het recht voor om de nietigheid van een contract in te roepen indien de
verzekeringsnemer bij de risicoverklaring een opzettelijke verhulling of onnauwkeurigheid heeft begaan die OneLife tot een verkeerde
inschatting van de risicoappreciatie zou leiden

21.3

In het geval van nietigheid van het contract, zullen de verschuldigde risicopremies tot op het moment waarop OneLife in kennis werd gesteld
van de opzettelijke verhulling of onnuawkeurigheid aan haar toekomen.
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Article 22
22.1

Waardering

Frequentie van de waardering
Het contract wordt gewaardeerd op de laatste werkdag van elke maand van het land waar de depothoudende bank gevestigd is en op basis
van de laatst gekende marktwaarden. Het contract wordt eveneens gewaardeerd na elke afkoop en/of storting van aanvullende premies.

22.2

Onder werkdag wordt verstaan elke weekdag, met uitzondering van zaterdag en zondag, die in het algemeen een werkdag is voor de banken
van het land waar de deposito bank gevestigd is.

Artikel 23

Risico’s

23.1

De verzekeringnemer is zich ervan bewust dat de onderliggende activa van het door OneLife uitgegeven contract onderhevig zijn aan op- en
neerwaartse marktschommelingen, en dat OneLife op geen enkel moment een rendement of kapitaalwaarborg garandeert. OneLife
heeft geen vat op de schommelingen van de financiële markten en de rendementen uit het verleden bieden geen enkele waarborg voor de
toekomst. OneLife verbindt zich enkel op het aantal rekeneenheden, maar niet op hun waarde.

23.2

Elke belegging houdt risico’s in. Alleen de verzekeringnemer zelf is dus blootgesteld aan de risico’s die samenhangen met een belegging,
waarvan een aantal worden opgesomd in bijlage 3. Het financiële risico met betrekking tot de intekening wordt volledig gedragen door de
verzekeringnemer. In geval van afkoop, overlijden of op de eindvervaldag van het contract, kan de afkoopwaarde lager zijn dan het bedrag
van de belegde premies.
Voorafgaand aan de intekening op het contract en in overeenstemming met de principes van Richtlijn 2016/97 van 20 januari 2016
betreffende de distributie van verzekeringen, moet de verzekeringsnemer samen met de tussenpersoon of, in voorkomend geval, met
OneLife een precontractueel document invullen met daarin de belangrijkste informatie over de verzekeringsnemer, het opstellen van zijn
beleggersprofiel en het mogelijk maken om te bepalen of het contract geschikt is voor de situatie van de verzekeringsnemer. Op basis van
de verzamelde informatie en de geschiktheid van het beleggersprofiel van de verzekeringnemer, behoudt OneLife zich het recht voor om de
intekening op het contract te weigeren of de verzekeringsnemer te vragen zijn beleggersprofiel opnieuw te beoordelen.

23.3

De verzekeringnemer aanvaardt verder zelf volledig elk risico dat samenhangt met de verwaarlozing, de fraude, het in gebreke blijven of het
faillissement van de depothoudende bank en/of de emittenten van de onderliggende activa waarin het interne fonds belegt, zowel als het
risico dat samenhangt met maatregelen tot de blokkering of de uitvoering met betrekking tot de activa van het contract en in verband met
wettelijke bepalingen of rechterlijke of bestuurlijke bevelen.

Artikel 24

Wijzigingen

24.1

OneLife kan de bepalingen van de algemene voorwaarden van het contract wijzigen (i) die voor de verzekeringnemer niet van essentieel
belang zijn; (ii) die voortvloeien uit bijkomende taksen op de verzekerings- of de kapitalisatiecontracten, belastingen en/of bijkomende
bijdragen van elke aard; of (iii) die voortvloeien uit wettelijke of regelgevende bepalingen. Elke andere wijziging, met name een wijziging van
de premie, zal met een redelijke aankondigingstermijn, worden meegedeeld aan de verzekeringnemer, die over het recht zal beschikken om
het gewijzigde contract op te zeggen. Indien de verzekeringnemer het desbetreffende contract niet opzegt, zal de wijziging met onmiddellijke
ingang toegepast worden op het contract.

24.2

De verzekeringnemer die, binnen de grenzen van dit artikel, zijn contract wenst op te zeggen, dient zijn opzeggingsaanvraag binnen
30 kalenderdagen vanaf de kennisgeving via een aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging te richten aan OneLife. Om geldig
te zijn, moet de opzeggingsaanvraag uitdrukkelijk gesteld zijn en vergezeld gaan van alle contractuele documenten die OneLife de
verzekeringnemer verstrekt heeft. In geval van opzegging van het contract betaalt OneLife de afkoopwaarde op het moment van opzegging
terug.

Article 25

Ontbindings- of Verzakingsrecht

25.1

De verzekeringnemer heeft het recht om aan zijn contract te verzaken via een deurwaardersexploot of via een (aangetekend) schrijven met
ontvangstbevestiging, te richten aan OneLife binnen 30 kalenderdagen vanaf de aanvangsdatum. Om geldig te zijn, moet de aanvraag tot
verzaking uitdrukkelijk gesteld zijn en vergezeld gaan van alle contractuele documenten die OneLife aan de verzekeringsnemer verstrekt
heeft.

25.2

OneLife zal de verzekeringnemer de waarde terugbetalen van de rekeneenheden, verhoogd met de acquisitiekosten. De waarde van de
rekeneenheden wordt bepaald op de dag die in het contract wordt vermeld, maar ten vroegste de dag die volgt op de datum van ontvangst
door OneLife van de aanvraag tot de verzaking.
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Article 26

Aansprakelijkheid

26.1

Onverminderd andersluidende wettelijke bepalingen die op OneLife van toepassing zijn, kan haar verantwoordelijkheid – of het nu op
contractuele of niet-contractuele basis is– niet aangesproken worden behalve in het geval van kwaad opzet of zware fout in haar hoofde.

26.2

Behoudens in geval van kwaad opzet of zware fout van OneLife, is zij op geen enkele manier aansprakelijk voor transacties die op het
contract worden uitgevoerd op basis van frauduleuze aanvragen die aan OneLife worden gericht. Dit laatste zal niet weerhouden worden, met
name (maar niet beperkt tot) het hercrediteren van het contract naar aanleiding van een dergelijke transactie.

26.3

Als OneLife aansprakelijk wordt gesteld, omvat de vergoedbare schade enkel de stoffelijke schade die een direct gevolg is van de door
OneLife begane fout, met uitsluiting van elke schade van morele aard, schade die het gevolg is van winst- of opportuniteitsderving, enz.

Article 27

Belangenconflict

27.1

OneLife streeft naar het leveren van de hoogste kwaliteit van dienstverlening aan al onze klanten, tussenpersonen en zakelijke partners.
OneLife past een preventiebeleid voor belangenconflicten toe om haar klanten (verzekeringsnemers) te beschermen tegen elke situatie die
voortvloeit uit het aanbieden van verzekeringsdistributiediensten of de uitvoering van andere activiteiten die hun belangen zouden kunnen
schaden. Met belangenconflicten worden onder andere situaties bedoeld waarin de belangen van OneLife niet-compatibel zijn of verschillen
van die van een van haar klanten of een situatie waarin de belangen van een klant of een groep van bepaalde klanten niet verenigbaar
zouden zijn met die van een andere klant of een groep klanten.

27.2

Wanneer de organisatorische of administratieve regelingen die door OneLife of een van haar agenten zijn getroffen om een belangenconflict
te beheren niet toereikend zijn om met redelijke zekerheid te verzekeren dat het risico, dat de belangen van de verzekeringsnemer worden
geschaad, wordt vermeden, zal OneLife hierover duidelijk communiceren over de algemene aard en / of bron van het belangenconflict,
vooraleer op te treden in haar naam. Deze informatie zal op een duurzame gegevensdrager en voldoende gedetailleerd worden
bekendgemaakt, zodat de verzekeringsnemer een weloverwogen beslissing kan nemen over de verzekeringsbemiddelingsdienst of over de
uitoefening van andere activiteiten waarin het belangenconflict zich voordoet.

27.3

Als de verzekeringnemer meer informatie wenst over het beheer van belangenconflicten, wordt hij verzocht een schrijven te richten aan:
OneLife, Compliance Officer, 38, Parc d’activités de Capellen, B. P. 110, L-8303 Capellen.

27.4

Om OneLife te helpen bij de behandeling van zijn vraag, wordt de verzekeringnemer verzocht om in de mate van het mogelijke de volgende
inlichtingen te verschaffen:
•
zijn contractnummer of het referentienummer voor alle contracten waarvan hij de verzekeringnemer is of was bij OneLife;
•
zijn volledig postadres, telefoonnummer en e-mailadres.
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BIJLAGE 1

Algemene toegangsvoorwaarden tot de beveiligde website yourassets (alleen
voor cliënten)

OneLife biedt elke houder van een levensverzekerings- of kapitalisatiecontract (hierna de “bevoegde gebruiker” genoemd) toegang tot een beveiligde
website (hierna “de yourassets-site” genoemd) met gegevens en informatie over zijn contract(en).
Deze algemene toegangsvoorwaarden (hierna “de voorwaarden” genoemd) regelen de contractuele relaties tussen OneLife en de bevoegde gebruiker
voor de toegang tot de yourassets-site en het gebruik ervan door de bevoegde gebruiker.
OneLife en de bevoegde gebruiker worden hierna gezamenlijk aangeduid als “de partijen” en elk afzonderlijk als “de partij”.

Artikel 1 Voorwerp
1.1

Deze voorwaarden bepalen de rechten, plichten en verantwoordelijkheden van de partijen betreffende de toegang tot en het gebruik van de
yourassets-site, waardoor de bevoegde gebruiker toegang tot de details van zijn contract(en) wordt geboden.

Artikel 2 Aard van de diensten van de yourassets-site
2.1

De yourassets-site biedt de bevoegde gebruiker een toegang tot algemene informatie over de door OneLife aangeboden producten en
diensten en tot vertrouwelijke informatie over de stand van zijn eigen contract(en).

2.2

OneLife kan de bevoegde gebruiker in de toekomst eventueel toegang bieden tot transactiediensten.
De bevoegde gebruiker zal vooraf op de hoogte worden gebracht als dergelijke diensten beschikbaar worden gesteld.

Artikel 3 Toegang tot de yourassets-site van OneLife
3.1

De toegang tot de yourassets-site is afhankelijk van de algemene beschikbaarheid van de IT-infrastructuur van OneLife. De bevoegde
gebruiker aanvaardt dat de dienst tijdelijk beperkt of gehinderd kan zijn tijdens onderhoudswerken, updates of andere wijzigingen aan deze
infrastructuur en dat OneLife hiervoor elke aansprakelijkheid afwijst.

3.2

Voor de toegang tot de yourassets-site zijn de volgende elementen vereist: een gebruikersnummer, een vertrouwelijk initieel paswoord,
dat door de bevoegde gebruiker door een persoonlijk paswoord moet worden vervangen, alsook een geldig persoonlijk e-mailadres en een
mobiel nummer.
Het gebruikersnummer en het paswoord die persoonlijk en niet overdraagbaar zijn, worden verstuurd door OneLife naar de bevoegde
gebruiker, die hiertoe bij de intekening op zijn contract of naderhand een aanvraag indient. Tenzij andere instructies worden gegeven,
worden zij op risico van de bevoegde gebruiker per post , email of sms verstuurd, overeenkomstig de instructies op het “Intekenformulier”. De
bevoegde gebruiker verbindt zich ertoe om het gebruikersnummer en het paswoord niet aan derden mee te delen.

3.3

De bevoegde gebruiker kan enkel toegang krijgen tot zijn eigen contractgegevens.

3.4

De toegang tot de yourassets-site kan worden geblokkeerd indien OneLife anomalieën vaststelt tijdens de identificatieprocedure van de
bevoegde gebruiker

3.5

Voor de toegang tot de yourassets-site is toegang tot het internet vereist via een Internet Service Provider (ISP) of een vergelijkbare
verbinding en/of gebruik van publieke of private telefoonlijnen, op kosten van de bevoegde gebruiker. De bevoegde gebruiker is zich ervan
bewust dat deze toegangskanalen via publieke of private telefoonlijnen of een ISP niet noodzakelijk beveiligd zijn. De bevoegde gebruiker
dient de door OneLife vastgelegde toegangsprocedure strikt op te volgen.

3.6

De bevoegde gebruiker zal alle nodige maatregelen nemen om na te gaan of de technische kenmerken van zijn computer en van zijn
telefoon- en/of internetverbinding geschikt zijn voor de raadpleging van beveiligde gegevens en de toegang tot de diensten van de
yourassets-site.

3.7

Indien nodig kan de bevoegde gebruiker op zijn kosten tijdens de kantooruren contact opnemen met OneLife voor kosteloze hulp. OneLife
zal trachten de bevoegde gebruiker binnen een redelijke termijn de nodige hulp te verlenen, maar kan in geen geval aansprakelijk worden
gesteld als dat niet lukt, tenzij bij een opzettelijke zware fout en/of ernstige nalatigheid van OneLife.

3.8

Alle gegevens die via de yourassets-site voor de bevoegde gebruiker toegankelijk zijn, worden uitsluitend ter informatie verstrekt en onder
voorbehoud van latere wijzigingen als gevolg van de uitvoering van lopende operaties en/of transacties.

3.9

Meer informatie is te vinden in de gebruikersgids, die op verzoek bij OneLife verkrijgbaar is.

3.10

In het licht van de constante technische en technologische ontwikkelingen behoudt OneLife zich het recht voor om op elk moment
unilateraal te beslissen om het veiligheidssysteem aan te passen of te wijzigen om het beste veiligheidsniveau te garanderen dat
redelijkerwijze met de actuele technologie kan bewerkstelligd worden. De bevoegde gebruiker aanvaardt een dergelijke beslissing a priori.
Desgevallend zal de bevoegde gebruiker hierover worden ingelicht. De bevoegde gebruiker kan op elk moment van zijn toegang tot de
yourassets-site afzien door eenvoudige kennisgeving aan OneLife. In dit geval aanvaardt de bevoegde gebruiker expliciet dat de informatie
dienaangaande enkel wordt uitgevoerd via de yourassets-site en dat deze informatie geldt als geldige en onmiddellijke notificatie aan zijn
adres.

Artikel 4 Tarief
4.1
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4.2

Indien OneLife in de toekomst kosten wenst aan te rekenen voor de toegang tot de yourassets-site en/ of de op deze site aangeboden
diensten, dan wordt de bevoegde gebruiker hiervan minstens een maand vooraf in kennis gesteld. Tijdens deze maand kan de bevoegde
gebruiker van zijn toegang tot de yourassets-site afzien door eenvoudige kennisgeving aan OneLife.

4.3

De kosten voor transacties op het(de) contract(en) van de bevoegde gebruiker via de yourassets-site worden, indien van toepassing, vermeld
in de “Algemene voorwaarden” van die contracten.

4.4

De kosten voor het computermaterieel, installatie en onderhoud, internetabonnementen en telefoonrekeningen in verband met het gebruik
van de online diensten van OneLife worden door de bevoegde gebruiker betaald.

Artikel 5 Bewijs van via de yourassets-site uitgevoerde transacties
5.1

De partijen komen overeen dat transactieorders (indien van toepassing) die geplaatst worden in overeenstemming met de in artikel 3 van
deze voorwaarden beschreven toegangsprocedure voor de yourassets-site, het bewijs vormen voor de echtheid en de inhoud van de orders
en voor de identiteit van de bevoegde gebruiker die het order plaatst. Bijgevolg zijn de transacties in uitvoering van deze orders volledig
afdwingbaar tegenover de betrokken partijen.

5.2

De registratie of de reproductie in het IT-systeem van orders en transacties die door de bevoegde gebruiker worden uitgevoerd en gevalideerd
via het beveiligings- en identificatiesysteem van OneLife, vormen voor de partijen het bewijs van de uitgevoerde transacties en de
rechtvaardiging van de verwerking van die transacties in het(de) betreffende contract(en).

5.3

Afhankelijk van de ontwikkelingen in dit domein behoudt OneLife zich het recht voor om, unilateraal en op elk moment, een andere methode
in te voeren voor de identificatie van de handtekening van de bevoegde gebruiker die het transactieorder plaatst. In dit geval zal de bevoegde
gebruiker hiervan een maand vooraf in kennis gesteld worden. De bevoegde gebruiker kan deze voorwaarden op elk moment opzeggen door
eenvoudige kennisgeving aan OneLife.

Artikel 6 Aansprakelijkheid in geval van verlies, diefstal of misbruik van de identificatiecodes
6.1

De bevoegde gebruiker dient zijn identificatiecodes te beschermen tegen diefstal, verlies of oneigenlijk gebruik. Ingeval de bevoegde
gebruiker misbruik van zijn toegang tot zijn rekening via de yourassets-site vaststelt of vermoedt, dan wordt hem ten stelligste aanbevolen
zijn persoonlijk paswoord te veranderen. Indien hij zijn gebruikersnummer, zijn paswoord of zijn mobiel telefoontoestel verliest, of indien hij
vermoedt dat een derde door diefstal of op een andere wijze in het bezit is gekomen of zou kunnen gekomen zijn van zijn gebruikersnummer,
paswoord of toegang tot zijn e-mailadres, dan zal de bevoegde gebruiker OneLife onmiddellijk telefonisch, fax of e-mail in kennis stellen
van een vastgesteld of vermoedelijk misbruik, verlies of diefstal van zijn gebruikersnummer, paswoord of zijn mobiel telefoontoestel of
oneigenlijk gebruik van zijn e-mailadres.
Zodra OneLife deze kennisgeving ontvangt, zal de toegang tot de rekening van de bevoegde gebruiker worden geblokkeerd indien dit
nog niet eerder uit voorzorg werd gedaan. OneLife heeft het recht om de rekening van de bevoegde gebruiker op elk moment te blokkeren
wanneer OneLife misbruik of frauduleus gebruik van het systeem vermoedt. OneLife zal de toegang van de bevoegde gebruiker opnieuw
activeren na ontvangst van een door de bevoegde gebruiker ingevulde en ondertekende deblokkeringsaanvraag.
OneLife heeft het recht om, voorafgaand aan de deblokkering aan de bevoegde gebruiker, een bewijs te vragen dat er geen misbruik of
frauduleus gebruik van de toegang is (geweest). De bevoegde gebruiker verbindt zich ertoe dat bewijs op verzoek van OneLife te leveren.
OneLife kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte gevolgen van een blokkering, misbruik en/of frauduleus gebruik zoals
in dit artikel beschreven, tenzij bij een opzettelijke zware fout of ernstige nalatigheid van OneLife.

6.2

De bevoegde gebruiker verklaart de technische mogelijkheden en beperkingen van het internet voor het raadplegen of verzenden van
gegevens te kennen, onder meer wat de responstijd betreft.

6.3

De bevoegde gebruiker verbindt zich ertoe om er zorgvuldig op toe te zien dat de computer of elk ander apparaat dat hij gebruikt voor zijn
verbinding met de yourassets-site niet met schadelijke programma’s besmet wordt (virussen, wormvirussen, paard van Troje, enz.). OneLife
heeft het recht om van de bevoegde gebruiker op elk moment een bewijs te vragen dat op zijn computer een beveiliging tegen dergelijke
programma’s is geïnstalleerd. De bevoegde gebruiker verbindt zich ertoe dit bewijs op verzoek van OneLife te leveren

6.4

De bevoegde gebruiker draagt de risico’s die verbonden zijn aan de verzending van gegevens door OneLife op zijn verzoek.

6.5

OneLife kan niet aansprakelijk worden gesteld indien gegevens niet of slecht worden ontvangen bij een verzending van OneLife aan de
bevoegde gebruiker, aan zijn tussenpersoon of eender welk opgegeven adres, zoals bepaald in artikel 3.2, of omgekeerd, tenzij bij een
opzettelijke zware fout of ernstige nalatigheid van OneLife.

6.6

OneLife kan niet aansprakelijk worden gesteld voor misbruik of frauduleus gebruik van vertrouwelijke gegevens, door de bevoegde gebruiker
of een derde, tenzij bij een opzettelijke zware fout of ernstige nalatigheid van OneLife. De bevoegde gebruiker aanvaardt OneLife schadeloos
te stellen, te vrijwaren ente verdedigen tegen elke klacht die een derde tegen OneLife zou kunnen indienen wegens misbruik of frauduleus
gebruik van vertrouwelijke gegevens in het kader van deze voorwaarden.

6.7

OneLife kan niet betrokken worden bij een geschil tussen de bevoegde gebruiker, zijn internetprovider of telefoonmaatschappij of enige
andere betrokken partij, noch met betrekking tot de vertrouwelijke aard van de verzonden gegevens noch tot de tarieven voor de verbinding.

6.8

De bevoegde gebruiker erkent dat hij zelf het risico draagt voor de toegang tot en het gebruik van de yourassets-site onder zijn eigen
verantwoordelijkheid en dat OneLife in geen geval aansprakelijk kan worden gesteld voor schade die eruit kan voortvloeien, tenzij bij een
opzettelijke zware fout of ernstige nalatigheid van OneLife.
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Artikel 7 Bescherming van persoonlijke gegevens
7.1

OneLife verbindt zich ertoe de vertrouwelijkheid te bewaren van de persoonsgegevens van cliënten die OneLife door de bevoegde gebruiker
verstrekt worden, in het bijzonder door het coderen van de gegevens die via online formulieren verstuurd worden.

7.2

OneLife heeft daartoe alle redelijke maatregelen genomen en zal dat blijven doen, rekening houdend met nieuwe technologische
ontwikkelingen. De bevoegde gebruiker aanvaardt niettemin dat OneLife niet bij machte is om elk risico in verband het internetgebruik uit te
sluiten, inclusief de risico’s die inherent zijn aan de structuur van het beveiligingssysteem van de bevoegde gebruiker.

7.3

De bevoegde gebruiker is er zich bewust van dat andere internetgebruikers toegang tot zijn gegevens kunnen krijgen indien tussenpersonen
of cliënten bepaalde veiligheidsregels niet naleven.

7.4

Alle gegevens worden verwerkt in overeenstemming met het privacybeleid van OneLife zoals uiteengezet in Bijlage 5 van de Algemene
Voorwaarden.

Artikel 8 Intellectuele eigendomsrechten
8.1

De software waarmee OneLife de bevoegde gebruikers online diensten kan aanbieden, inclusief de specifiek voor de yourassets-site
ontwikkelde software, de yourassets-site zelf en alle onderdelen ervan zijn beschermd door auteursrecht en handelsmerken. De bevoegde
gebruiker verbindt zich ertoe de software enkel voor zijn contacten met OneLife te gebruiken. De bevoegde gebruiker verbindt zich ertoe de
software niet te kopiëren, wijzigen of op enige wijze een inbreuk te plegen op de auteursrechten van deze programma’s.
OneLife verleent de bevoegde gebruiker dus enkel een niet-exclusieve en niet-overdraagbare licentie voor het gebruik van de software
waarmee hij toegang krijgt tot de yourassets-site en de online diensten. Ondanks deze licentie blijven alle auteursrechten en andere
intellectuele eigendomsrechten van OneLife of van derde partijen eigendom van OneLife of van die derde partijen.

Artikel 9 Beëindiging van het toegangsrecht tot de yourassets-site
9.1

De gebruiker kan op elk moment afzien van zijn recht tot toegang en gebruik van de yourassets-site middels een aan OneLife gerichte
kennisgeving.

9.2

OneLife kan op elk moment de toegang tot de yourassets-site en tot het gebruik ervan beëindigen middels een opzegtermijn van een maand.

9.3

OneLife zal de toegang tot de yourassets-site en het gebruik ervan onmiddellijk beëindigen:
•
op de dag van kennisgeving van het overlijden of de onbekwaamheid van de bevoegde gebruiker als deze een natuurlijke persoon is;
•
in geval van volledige afkoop of opzegging van het(de) contract(en) tussen OneLife en de bevoegde gebruiker;
•
indien de bevoegde gebruiker een ernstige inbreuk begaat op één van de bepalingen van deze voorwaarden.

9.4

Bij de beëindiging van de toegang tot de yourassets-site verbindt de bevoegde gebruiker zich ertoe om OneLife onverwijld alle documenten
en informatie terug te sturen die hem over de yourassets-site en de online diensten ter beschikking werden gesteld.

9.5

Kennisgevingen van een opzegging dienen per aangetekend schrijven met ontvangstbewijs te worden verstuurd naar het adres van de
andere partij dat op het “Intekenformulier” van het(de) contract(en) vermeld is of dat schriftelijk aan de andere partij meegedeeld is.

Artikel 10 Aansprakelijkheid
10.1

De partijen aanvaarden dat de verplichtingen van OneLife, in het bijzonder met betrekking tot de toegang, de beveiliging en de identificatie
van de persoon die het order plaatst, worden gekwalificeerd als inspanningsverplichtingen.

10.2

Met uitzondering van opzettelijke kwade trouw of grove nalatigheid, kan OneLife niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten of
weglatingen in de informatie, afkomstig van OneLife of een derde partij, die op de yourassets-site ter beschikking van de bevoegde gebruiker
worden gesteld.

10.3

OneLife kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor door de bevoegde gebruiker geleden direct of indirect verlies of directe of
indirecte schade als gevolg van het gebruik van de yourassets-site.

10.4

OneLife kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of schade als gevolg van een toegang of poging tot toegang en/of misbruik,
onrechtmatig gebruik of enig ander gebruik dat niet voldoet aan de regels die in deze voorwaarden betreffende de yourassets-site uiteengezet
worden of op een andere manier door OneLife meegedeeld worden.

10.5

OneLife kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige door de bevoegde gebruiker geleden schade aan zijn hardware of de daarop
opgeslagen gegevens als gevolg van een storing of onderbreking om diverse redenen, zoals ontwikkeling, reparaties, testen, onderhoud,
storingen, technische problemen, netwerkonderbrekingen, overbelasting, nalatigheid of fout van een derde partij of van de bevoegde
gebruiker, of voor gebeurtenissen die buiten de controle van OneLife vallen.

10.6

OneLife kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van een virus in welke vorm ook, bugs, of zelfs programma’s of
toepassingen die onverenigbaar zouden zijn met de infrastructuur die gebruikt wordt in het kader van de uitvoering van deze voorwaarden,
noch voor enige door de bevoegde gebruiker geleden verliezen ten gevolge van een eventueel onjuist geregistreerde transactie na een storing
of onderbreking van de diensten om diverse redenen, zoals ontwikkeling, reparaties, testen, onderhoud, storingen, technische problemen,
netwerkonderbrekingen, overbelasting, nalatigheid of fout van een derde partij of van de bevoegde gebruiker, of voor gebeurtenissen buiten
de controle van OneLife.
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De bevoegde gebruiker maakt een verbinding met de yourassets-site via openbare communicatienetwerken die per definitie bepaalde
risico’s inhouden. Daarom dient hij zich te beschermen tegen de gevolgen van internetpiraterij door een geschikte en veilige IT-configuratie,
onder meer anti-virussoftware, te installeren en regelmatige te updaten. OneLife kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele
schade die de bevoegde gebruiker oploopt tijdens of na een verbinding met de yourassets-site.
10.7

De bevoegde gebruiker is aansprakelijk voor elke nalatigheid in het gebruik van de elementen van het beveiligingssysteem dat door OneLife
ter beschikking gesteld wordt.

Artikel 11 Wijziging
11.1

Iedere wijziging van deze voorwaarden wordt een maand voor de invoering van de wijziging door OneLife aan de bevoegde gebruiker
meegedeeld via alle geëigende kanalen en zonder afbreuk te doen aan het recht van de bevoegde gebruiker om van zijn recht op toegang tot
de yourassets-site af te zien.

Artikel 12 Vertrouwelijkheid
12

De partijen verbinden zich ertoe om nooit aan derden (andere dan de cliënt zelf) informatie over te maken die van de andere partij ontvangen
werd in het kader van de uitvoering van deze voorwaarden (met inbegrip van alle informatie over de software).

Artikel 13 Varia
13.1

Deze voorwaarden worden geïnterpreteerd volgens en zijn onderworpen aan de wetten van Luxemburg, behalve indien een dwingende tekst
de toepassing van de wetten van een ander land zou opleggen.

13.2

In geval van geschil over de interpretatie of de uitvoering van deze voorwaarden zijn uitsluitend de rechtbanken van de Stad Luxemburg,
Groothertogdom Luxemburg bevoegd.

13.3

Indien een bepaling van deze voorwaarden onwettelijk, nietig of ontoepasselijk zou worden, dan wordt deze bepaling zo gelezen of, indien
de bepaling van materieel belang is, zo gewijzigd dat ze zo strikt en nauwkeurig mogelijk de intentie en de doelstellingen van deze bepaling
in het kader van deze voorwaarden benadert. De andere bepalingen worden hierdoor geenszins ongeldig of beïnvloed en blijven onverkort
gelden.
Deze voorwaarden vormen een bijlage van de “Algemene voorwaarden” van het contract dat tussen OneLife en de bevoegde gebruiker werd
gesloten.

16 /43

Adiameris

Algemene voorwaarden

ONE/B/B/ADAM/0001/NL/004/1812

BIJLAGE 2

Tarieven van toepassing op deoverlijdensdekkingen

Deze tarieven werden vooraf door OneLife bepaald op basis van drie hypotheses van ongedekt kapitaal op een gegeven datum.

Hypothese nr. 1 Risicokapitaal: 1.000 EUR
Jaarlijkse
Leeftijd

risicopremies

Jaarlijkse
Leeftijd

(EUR)

17 /43

risicopremies
(EUR)

5

0,28

46

3,79

6

0,24

47

4,22

7

0,22

48

4,70

8

0,20

49

5,20

9

0,20

50

5,69

10

0,20

51

6,23

11

0,22

52

6,83

12

0,24

53

7,52

13

0,29

54

8,30

14

0,35

55

9,16

15

0,44

56

10,12

16

0,57

57

11,13

17

0,74

58

12,24

18

0,90

59

13,41

19

1,05

60

14,70

20

1,14

61

16,14

21

1,19

62

17,74

22

1,20

63

19,58

23

1,17

64

21,67

24

1,14

65

24,00

25

1,11

66

26,62

26

1,07

67

29,54

27

1,05

68

32,77

28

1,05

69

36,38

29

1,05

70

40,48

30

1,07

71

45,19

31

1,09

72

50,38

32

1,12

73

56,15

33

1,16

74

62,71

34

1,22

75

69,94

35

1,29

76

77,94

36

1,39

77

87,00

37

1,51

78

97,30

38

1,66

79

108,52

39

1,82

80

121,26

40

2,01

81

135,35

41

2,23

82

151,35

42

2,47

83

169,20

43

2,73

84

189,63

44

3,03

85

212,81

45

3,40
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Hypothese nr. 2 Risicokapitaal: 5.000 EUR
Jaarlijkse
Leeftijd

risicopremies

Jaarlijkse
Leeftijd

(EUR)
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risicopremies
(EUR)

5

1,41

46

18,94

6

1,20

47

21,12

7

1,08

48

23,51

8

1,01

49

25,98

9

0,98

50

28,44

10

1,02

51

31,13

11

1,10

52

34,15

12

1,22

53

37,58

13

1,43

54

41,49

14

1,74

55

45,82

15

2,22

56

50,62

16

2,87

57

55,64

17

3,68

58

61,19

18

4,51

59

67,07

19

5,23

60

73,50

20

5,69

61

80,71

21

5,95

62

88,72

22

6,01

63

97,90

23

5,85

64

108,35

24

5,70

65

120,00

25

5,54

66

133,11

26

5,37

67

147,71

27

5,27

68

163,83

28

5,26

69

181,89

29

5,27

70

202,40

30

5,36

71

225,95

31

5,46

72

251,90

32

5,62

73

280,74

33

5,81

74

313,55

34

6,10

75

349,68

35

6,47

76

389,69

36

6,96

77

435,02

37

7,56

78

486,49

38

8,28

79

542,62

39

9,11

80

606,31

40

10,06

81

676,74

41

11,15

82

756,77

42

12,36

83

845,99

43

13,63

84

948,17

44

15,17

85

1.064,07

45

16,98
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Hypothese nr. 3 Risicokapitaal: 20.000 EUR
Jaarlijkse
Leeftijd

risicopremies

Jaarlijkse
Leeftijd

(EUR)
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risicopremies
(EUR)

5

5,66

46

75,78

6

4,80

47

84,47

7

4,34

48

94,04

8

4,03

49

103,92

9

3,91

50

113,74

10

4,10

51

124,53

11

4,38

52

136,59

12

4,86

53

150,31

13

5,71

54

165,95

14

6,98

55

183,30

15

8,89

56

202,48

16

11,49

57

222,57

17

14,72

58

244,74

18

18,03

59

268,28

19

20,92

60

294,00

20

22,75

61

322,83

21

23,81

62

354,87

22

24,05

63

391,59

23

23,42

64

433,41

24

22,82

65

480,00

25

22,17

66

532,44

26

21,47

67

590,86

27

21,08

68

655,30

28

21,02

69

727,57

29

21,09

70

809,61

30

21,44

71

903,79

31

21,84

72

1.007,61

32

22,46

73

1.122,94

33

23,23

74

1.254,21

34

24,42

75

1.398,71

35

25,88

76

1.558,75

36

27,84

77

1.740,09

37

30,23

78

1.945,95

38

33,13

79

2.170,48

39

36,42

80

2.425,23

40

40,25

81

2.706,97

41

44,61

82

3.027,06

42

49,42

83

3.383,97

43

54,52

84

3.792,70

44

60,66

85

4.256,27

45

67,92
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BIJLAGE 3

Risico’s

Deze bijlage maakt er geen aanspraak op alle risico’s te beschrijven die eigen zijn aan beleggingen in financiële instrumenten. De bedoeling is eerder
enkele basisinlichtingen te verstrekken en de verzekeringnemer bewust te maken van de bestaande risico’s die met alle beleggingen in financiële
instrumenten gepaard gaan. In het algemeen dient de verzekeringnemer geen verrichtingen aan te gaan met betrekking tot het contract, tenzij hij
over grondige kennis beschikt over de aard van de verrichting en de risico’s die ermee samenhangen.
De verzekeringnemer dient dus zorgvuldig de aard van de verrichting te onderzoeken en af te wegen tegen de achtergrond van zijn eigen ervaring,
doelstellingen, financiële middelen en alle andere relevante omstandigheden.
1.

Algemene Informatie over risico
De belegging in een levensverzekerings- of kapitalisatiecontract heeft meestal betrekking op een middellang tot langetermijn perspectief.
De effectieve duur hangt af van de financiële situatie van de belegger, van zijn behoeften, zijn tolerantie voor risico, het fiscale regime van
toepassing en de specifieke eigenschappen van het product. Het Adiameris-contract biedt geen enkele rendements- of kapitaalsgarantie. Het
contract is gebonden aan deelbewijzen van fondsen en/of onderliggende activa waarvan de waarde niet gegarandeerd is en die onderhevig
zijn aan op- en neerwaartse schommelingen, afhankelijk van de variaties op de financiële markten. De belegger aanvaardt dus de totaliteit
van de financiële risico’s verbonden aan zijn beleggingsstrategie waarbij de totale belegging verloren kan gaan.
Naast de acquisitiekosten verbonden aan het contract, kan de verzekeringnemer worden blootgesteld aan en moeten overgaan tot betaling
van bijkomende kosten in het kader van transacties die hij op het contract zou moeten uitvoeren.

2.

Risico verbonden aan afkoop
In geval van afkoop van het contract, is het mogelijk dat de belegger een bedrag ontvangt dat lager is dan zijn initiële belegging. Elke
vroegtijdige afkoop kan leiden tot afkoopkosten en bijkomende fiscale afhoudingen, en daarmee tot een negatieve impact op de belegging.
Alvorens enige afkoopverrichting te overwegen, dient de belegger dus rekening te houden met de kosten en de fiscale afhandeling van
winsten en verliezen, die van toepassing zouden kunnen zijn op een vroegtijdige afkoop.

3.

Volatiliteitsrisico
Volatiliteit is een maat voor de omvang van de koersschommelingen van financiële activa. Wanneer de volatiliteit van een actief hoog
is, zullen de winstvooruitzichten aanzienlijk zijn, maar ook het risico op verlies. Beleggen in dit type activa zal dus als risicovol worden
beschouwd. Daarentegen betekent de zeer lage volatiliteit van een financieel actief, dat dus als niet of zeer weinig risicovol wordt beschouwd,
dat de terugbetaling ervan vrijwel zeker is.

4.

Conjunctuurrisico
Wijzigingen in de markteconomische activiteit hebben altijd een weerslag op de koersontwikkeling van financiële instrumenten. De koersen
fluctueren in grote lijnen mee met het ritme van bloei en terugval in de economische conjunctuurfasen. De duur en de intensiteit van de
economische conjunctuurfasen van bloei en terugval zijn variabel, evenals de weerslag ervan op de verschillende sectoren van de economie.
Daarenboven kan de conjunctuurcyclus verschillen van land tot land. Geen rekening houden met de conjunctuurontwikkeling of afgaan op
een verkeerde analyse bij een beleggingsbeslissing kan tot verliezen leiden. Meer bepaald moet rekening gehouden worden met de weerslag
van de conjunctuurcyclus op de koersontwikkeling.

5.

Inflatierisico
De belegger kan geldelijke verliezen oplopen door een waardevermindering van de valuta. In dit opzicht moet rekening gehouden worden
met de reële waarde van het bestaande vermogen, evenals met het reële rendement dat dankzij dat vermogen verkregen moet worden. Men
moet zich richten op het reële rendement, met andere woorden het verschil tussen het rendementspercentage en het inflatiepercentage.

6.

Landenrisico
Het is mogelijk dat een buitenlandse debiteur, hoewel kredietwaardig, niet in staat is zijn rente en zijn schulden op vervaldatum te betalen,
of zelfs volledig in gebreke blijft, doordat in zijn land van oorsprong de nodige transfermogelijkheden niet bestaan of niet voorhanden zijn.
Dit risico omvat enerzijds het gevaar van enerzijds politieke en anderzijds economische instabiliteit. De betalingen waarop de belegger recht
heeft, kunnen zo in gebreke blijven vanwege een valutatekort of door transferbeperkingen naar het buitenland. Wat financiële instrumenten
in buitenlandse valuta’s betreft, kan het gebeuren dat een belegger de betalingen ontvangt in een valuta die vanwege wisselbeperkingen niet
langer converteerbaar is. Er bestaat in principe geen mogelijkheid om zich tegen een dergelijk risico in te dekken.

7.

Wisselrisico
Aangezien de valutakoersen onderling fluctueren, bestaat er een wisselrisico wanneer men financiële instrumenten in een andere valuta
aanhoudt. De voornaamste factoren die de valutakoers van een land beïnvloeden, zijn in het bijzonder het inflatieniveau in een land, de
interestverschillen ten opzichte van het buitenland, de beoordeling van de conjunctuurontwikkeling, de politieke situatie op wereldvlak
en de veiligheid van de belegging. Bovendien kunnen ontwikkelingen van psychologische aard, zoals een vertrouwenscrisis ten aanzien
van de politieke leiders, de valuta van een land verzwakken. Schommelingen van wisselkoersen kunnen de opbrengst voor de belegger
beïnvloeden.

8.

Liquiditeitsrisico
In een onvoldoende liquide markt loopt de belegger het risico dat hij zijn financiële instrumenten niet aan de marktkoers kan verkopen. In
principe dient men onderscheid te maken tussen een gebrek aan liquiditeit ten gevolge van het spel van vraag en aanbod en een gebrek aan
liquiditeit, dat samenhangt met de specifieke kenmerken van het financiële instrument of de marktpraktijken. Een gebrek aan liquiditeit ten
gevolge van vraag en aanbod ontstaat wanneer er uitsluitend of vrijwel uitsluitend aanbod (laatkoers) of wanneer er uitsluitend of vrijwel
uitsluitend vraag (biedkoers) in de markt is voor een bepaald financieel instrument aan een bepaalde koers. In die omstandigheden kan
een aan- of verkoopcontract niet onmiddellijk en/of slechts gedeeltelijk en/of aan ongunstige voorwaarden uitgevoerd worden. Bovendien
kunnen wellicht hogere transactiekosten aangerekend worden. Een gebrek aan liquiditeit dat samenhangt met de specifieke kenmerken
van het financiële instrument of de marktpraktijken doet zich bijvoorbeeld voor ten gevolge van een langdurige transcriptieprocedure van
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verrichtingen op aandelen op naam, van langdurige uitvoeringstermijnen vanwege de marktpraktijken of andere handelsbeperkingen of
door een behoefte aan liquiditeiten op korte termijn, waaraan niet door de verkoop van de effecten voldaan kan worden. Als de belegger
ervoor kiest een van zijn contracten te koppelen aan een of meerdere (interne of externe) fondsen die beleggen in activa met een beperkte
liquiditeit, loopt hij het risico dat het te gelde maken van die activa in het kader van afkoop of arbitrage later een langere termijn vergt,
waarvoor OneLife niet verantwoordelijk kan gesteld worden. Bij een gedeeltelijke of volledige afkoop in verband met activa met beperkte
liquiditeit zal OneLife de tegenwaarde van de desbetreffende activa pas uitbetalen zodra die activa te gelde gemaakt kunnen zijn naargelang
de beperkingen op het vlak van liquiditeit die eigen zijn aan die activa. Datzelfde principe is van toepassing bij de afwikkeling van een
onderliggend contract op de eindvervaldag of bij overlijden van het verzekerde leven.
9.

Psychologisch risico
Irrationele factoren kunnen de algemene koersontwikkelingen beïnvloeden, zoals trends, opinies of geruchten, die aanzienlijke
koersdalingen kunnen teweegbrengen, zelfs indien de financiële situatie en de vooruitzichten van de ondernemingen geen ongunstige
ontwikkeling vertonen.

10.

Kredietrisico en hefboomeffect
De aankoop van financiële instrumenten door middel van kredieten houdt verschillende bijkomende risico’s in. Enerzijds kunnen wellicht
bijkomende waarborgen geëist worden ingeval het krediet overschreden wordt vanwege de koersontwikkeling van de verpande tegoeden.
Als de belegger niet in staat is om dergelijke waarborgen te verschaffen kan de bank verplicht zijn de in bewaring gegeven effecten te
verkopen op een ongunstig ogenblik. Anderzijds kan het verlies bij een ongunstige koersontwikkeling meer bedragen dan het oorspronkelijk
belegde bedrag. De koersfluctuaties van de verpande financiële instrumenten kunnen een negatieve invloed uitoefenen op het vermogen
om de lening terug te betalen. Men dient er zich rekenschap van te geven dat het hefboomeffect dat door die aankopen van financiële
instrumenten door middel van een krediet wordt gecreëerd, een proportioneel sterkere gevoeligheid aan koersfluctuaties teweegbrengt, zodat
de winstmogelijkheden groter zijn, maar tegelijkertijd ook de verliesrisico’s. De risico’s van dergelijke aankopen nemen toe met de omvang
van het hefboomeffect.

11.

Belastingrisico
Het fiscale risico kan ontstaan door onduidelijke wetgeving betreffende het fiscale statuut van de financiële instrumenten. In het bijzonder
over de belastingvoet en over de toepassing van fiscale maatregelen kan verwarring bestaan. Ook fiscale wijzigingen met betrekking tot de
gezinssituatie: echtscheiding, overlijden testamentaire bepalingen, kunnen fiscale gevolgen hebben voor de financiële instrumenten. Die
onduidelijkheden kunnen aanwezig zijn bij de inwerkingtreding van de wetgeving, maar kunnen ook later opduiken. Voor buitenlandse
financiële instrumenten kunnen ook de belastingovereenkomsten tussen verschillende overheden het financieel rendement beïnvloeden.

12.

Risico in verband met computersystemen voor het uitvoeren van financiële verrichtingen
Om de gewenste instructie uit te voeren, heeft elk computersysteem zijn eigen interface met een specifieke terminologie en met zijn eigen
methode. De terminologie kan verschillen naargelang de context en het taalgebied, zodat een plaatselijke term een andere inhoud kan
hebben in een ander taalgebied. Bij gebrek aan voldoende kennis van de interface kunnen verkeerde orders doorgegeven worden.

13.

Beheerrisico
Aangezien het rendement van de beleggingen van een beleggingsfonds onder andere afhangt van de bekwaamheden van de beheerders en
de kwaliteit van hun besluitvorming, kunnen beoordelingsfouten bij het beheer van het fonds leiden tot verliezen of minderwaarden.

14.

Risico van koersdaling van de deelbewijzen
De deelbewijzen van de beleggingsfondsen staan bloot aan het risico van koersdaling, dat een overeenkomstige waardedaling weerspiegelt
van de effecten of valuta’s die de tegoeden van het fonds uitmaken, onder overigens gelijke omstandigheden. In principe is het zo dat, hoe
groter de diversificatie onder de beleggingen is, hoe kleiner het verliesrisico is. Omgekeerd zijn in principe de risico’s aanzienlijk hoger voor
fondsen met meer gespecialiseerde en minder gediversifieerde beleggingen. Men dient dus aandacht te schenken aan de algemene en de
specifieke risico’s die gepaard gaan met de financiële instrumenten en valuta’s in het fonds. De belegger dient zich op de hoogte te stellen van
de specifieke risico’s van elk fonds, meer bepaald door het fondsprospectus te raadplegen.

15.

Risico verbonden met beleggingen in alternatieve fondsen
Alternatieve fondsen verschillen van traditionele aandelenbeleggingen en obligaties door hun beleggingsstijl. De meest courante alternatieve
fondsen zijn “hedge funds” die ondanks hun naam niet noodzakelijk het indekken van risico’s tot doel hebben. Nogal wat “hedge funds”
streven winst na met soms zeer hoge risiconiveaus.
Het begrip “hedge funds” duidt op alle fondsen, maatschappijen en beleggingsorganismen die gebruik maken van afgeleide instrumenten
voor beleggingsdoeleinden, veeleer dan indekkingsdoeleinden. Zij kunnen ongedekte verkopen of verrichtingen met een hoog
hefboomeffect uitvoeren door gebruik te maken van geleend kapitaal. De andere kenmerken van “hedge funds” zijn hun vrije keuze in de
selectie van alle types van beleggingen, markten (inclusief markten van opkomende landen) en onderhandelingsmethoden. In het algemeen
eisen “hedge funds” zeer hoge minimum beleggingsbedragen.
Talrijke beleggingsstrategieën gaan vaak gepaard met aanzienlijke risico’s. Rekening houdend met het hefboomeffect kan een geringe
marktfluctuatie een hoge winst opleveren, maar kan ook elke daling aanzienlijk versterkt worden. In bepaalde gevallen kan de volledige
belegging verloren zijn.
Blokkeringsperiodes/Schadevergoeding bij vervroegde afkoop
De meest beleggingen in hedge funds zijn onderworpen aan hetzij “blokkeringsperiodes”, hetzij schadevergoedingen bij afkoop voor het
verstrijken van een bepaalde aanzeggingsperiode. Deze bepalingen zijn het gevolg van illiquiditeit van de beleggingen van het instrument
die aansluiten bij een beleggingsvisie op langere termijn.
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De liquidatiewaarde kan niet worden bepaald vóór de beleggingsbeslissing
De liquidatiewaarde van een hedge fund is doorgaans niet gekend op het moment dat de belegger beslist om in te stappen of op het moment
dat hij de afkoop vraagt. Meestal zal een aanzeggingsperiode vereist zijn voor de belegging of de afkoop. Bijgevolg kan de liquidatiewaarde
niet berekend worden vóór de belegging of de afkoop.
Beperkte liquiditeit/Uitstel van de afkopen
Talrijke in de sfeer van de alternatieve beleggingen gebruikte beleggingstechnieken impliceren beleggingen in illiquide financiële
instrumenten of instrumenten die onderworpen zijn aan wettelijke beperkingen of andere transferbeperkingen. Bijgevolg is het mogelijk
dat de verkoop van een alternatieve positie enkel mogelijk is in bepaalde periodes of op bepaalde datums na een aanzeggingsperiode
van meerdere weken, bij voorbeeld op welbepaalde datums eenmaal per kwartaal. De betaling van de opbrengst van de verkoop kan
onderworpen zijn aan verschillen in aankoop-/verkoopprijs ten opzichte van de liquidatiewaarde van het instrument.
16.

Risico verbonden met beleggingen in vastgoedfondsen
Vastgoed impliceert beleggingen in materiële activa, met name woningen, kantoren, handelszaken, enz. Beleggingen in vastgoed worden
doorgaans uitgevoerd via beleggingsfondsen of genoteerde beleggingsmaatschappijen, die een zeker diversificatieniveau aanbieden.
De blootstelling aan de vastgoedsector is een manier om
de volatiliteit van de portefeuille af te vlakken en biedt ook bescherming
tegen inflatie. De liquiditeit en de verhandelbaarheid van vastgoedbeleggingen kan in belangrijke mate variëren. Onderliggende
vastgoedbeleggingen zijn vaak illiquide en het realiseren van de marktwaarde in overeenstemming met de onderliggende belegging kan
binnen een korte termijn onmogelijk zijn. Genoteerde beleggingsmaatschappijen en beleggingsfondsen met veranderlijk kapitaal die in
vastgoed beleggen, hebben over het algemeen een dagmarkt. Vastgoedbeleggingen zoals fondsen met vast kapitaal daarentegen kunnen
een slechts maandelijkse, driemaandelijkse of jaarlijkse liquiditeit vertonen, evenals blokkeringsperiodes van soms meerdere jaren. Bepaalde
vastgoedbeleggingen kunnen deels bestaan uit privé- beleggingen. Het hefboomeffect kan een marktfluctuatie vertalen in een hoge winst,
maar kan ook elke daling aanzienlijk versterken.

17.

Risico verbonden met beleggingen of participatie in niet-genoteerde activa “private equity“
“private equity” is over het algemeen onderworpen aan de volgende risico’s:
Geen resultaatsgarantie voor de belegger
Beleggers in “private equity” moeten bereid zijn het risico te aanvaarden dat ze het belegde bedrag niet volledig zullen kunnen recupereren
en moeten in staat zijn om het volledige verlies van hun belegging te dragen. Resultaten uit het verleden vormen geen waarborg voor de
toekomst, met name doordat de beleggingsomgeving voortdurend verandert. Dit brengt “private equity” beheerders ertoe actief te zijn in
nieuwe geografische zones en expertisedomeinen, in verschillende stadia van de economische cyclus. De acquisitie van niet-genoteerde
ondernemingen als mogelijke beleggingsdoelen maakt vaak het voorwerp uit van intense concurrentie in periodes van stijgende markten,
terwijl het moeilijk kan zijn om de posities te liquideren in periodes van dalende markten.
Liquiditeit op het niveau van het fonds
“Private equity” instrumenten in de vorm van limited partnerships of ondernemingen hebben over het algemeen een duur van zeven à
vijftien jaar. Er bestaat geen erkende secundaire markt voor dit type van instrumenten. Bijgevolg, eenmaal de verbintenis aangegaan om te
beleggen in een private equity fonds, kan het niet nakomen van deze verbintenis aanleiding geven tot een extreem hoge schadevergoeding
(met betalingen over meerdere jaren) die kan gaan tot het volledige verlies van alle rechten op de in een private equity instrument belegde
bedragen. De beleggers dienen rekening te houden met de aanzeggingsperiode voor de opvraging van de fondsen (die niet meer mag
bedragen dan zeven dagen) en dienen over voldoende liquiditeiten te beschikken om hun verbintenis na te komen.
Juridische, fiscale en reglementaire risico’s
“Private equity” fondsen kunnen het voorwerp uitmaken van juridische, fiscale of reglementaire wijzigingen, die met een zeer korte of
zelfs onbestaande aanzegging van toepassing kunnen worden. Dit kan niet alleen de reikwijdte van hun activiteiten beperken, maar ook
hun mogelijkheid om de ondernemingen in portefeuille over te dragen, en kan aldus leiden tot verliezen. Het wordt klanten die wensen
in te tekenen op dit type van producten aanbevolen om de fiscale behandeling van winsten en verliezen van dergelijke beleggingen te
onderzoeken.
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BIJLAGE 4

Afkoopwaarden

Ter informatie beschrijft deze bijlage de afkoopwaarde van een contract met de volgende kenmerken:
•
constante waarde van de rekeenheid en gelijk aan 1.000 EUR;
•
aantal rekeneenheden op het contract: 250;
•
jaarlijkse taks op de verzekeringsverrichtingen van 2% op de gestorte bruto premies (uitzonderlijk levensverzekeringscontract);
•
acquisitiekosten van 5% ingehouden hetzij als instapkosten, hetzij als oprichtingskosten over 5 jaar;
•
administratieve beheerkosten van het contract van 1,5% + 1.230 EUR (aan een inflatiepercentage van 3%) per jaar;
•
geen schadevergoeding bij afkoop;
•
geen overlijdendekkingskosten;
•
geen verrichtingen op het contract (gedeeltelijke afkoop, aanvullende premies, enz.).

1.

Levensverzekeringscontract met acquisitiekosten geïnd als instapkosten
Afkoop uitgevoerd
na het jaar

Afkoopwaarde
in rekeneenheden

1

227,78

2

223,10

3

218,45

4

213,83

5

209,23

6

204,67

7

200,13

8

195,62

2. Levensverzekeringscontract met acquisitiekosten geïnd als oprichtingskosten over 5 jaar
Afkoop uitgevoerd
na het jaar

Afkoopwaarde
in rekeneenheden

1

227,57

2

222,77

3

218,05

4

213,42

5

208,87

6

204,37

7

199,91

8

195,47

3. Kapitalisatiecontract met acquisitiekosten geïnd als instapkosten
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Afkoop uitgevoerd
na het jaar

Afkoopwaarde
in rekeneenheden

1

232,71

2

227,95

3

223,23

4

218,53

5

213,87

6

209,24

7

204,63

8

200,05
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4. Kapitalisatiecontract met acquisitiekosten geïnd als oprichtingskosten over 5 jaar
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Afkoop uitgevoerd
na het jaar

Afkoopwaarde
in rekeneenheden

1

232,57

2

227,74

3

222,99

4

218,31

5

213,69

6

209,13

7

204,59

8

200,08
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BIJLAGE 5

OneLife Privacybeleid

Deze bijlage maakt deel uit van de Algemene Voorwaarden.

1 Verzamelde gegevens
Persoonsgegevens worden gedefinieerd volgens de beschrijving in de Luxemburgse wet van 2 augustus 2002 betreffende de bescherming van
persoonsgegevens, zoals van tijd tot tijd aangepast, Verordening 2016/679/EU van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke
personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en alle andere wetten die in
Luxemburg van toepassing zijn (hierna de “Wetten en reglementen rond persoonsgegevens”) als alle informatie over een geïdentificeerde of
identificeerbare natuurlijke persoon.
Dit omvat alle informatie op basis waarvan een natuurlijke persoon direct of indirect kan geïdentificeerd worden, met name aan de hand van een
identificator, zoals een naam, identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van één of meerdere elementen die kenmerkend is/zijn
voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.
In het kader van het Beleid heeft dit betrekking op de Verzekeringsnemer, de verzekerde, de begunstigde of elke andere natuurlijke persoon van wie
persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt (hierna individueel aangeduid als de “Betrokkene” en samen de “Betrokkenen”). Persoonsgegevens
die verzameld worden omvatten met name, zonder beperking, de namen van de betrokkene, geboorteplaats en -datum, adres, TIN, beroep, vermogen
enz. Dit omvat ook gevoelige gegevens over de betrokkene, met betrekking tot fysieke of mentale gezondheid, die hierna de “Gevoelige gegevens”
wordt genoemd. Deze worden hierna algemeen benoemd als “Persoonsgegevens”.
De verzamelde, geregistreerde en verwerkte persoonsgegevens omvatten:
•
Persoonsgegevens voor identificatie, zoals, maar niet beperkt tot, namen en familienamen;
•
Persoonsgegevens voor identificatie, die uitgegeven worden door officiële instanties, zoals sociale zekerheidsnummer, identificatie van paspoort;
•
Persoonsgegevens voor elektronische identificatie, bijvoorbeeld e-mailadressen;
•
Persoonsgegevens voor elektronische lokalisatie, bijvoorbeeld mobiel telefoonnummer;
•
Professionele persoonsgegevens, bijvoorbeeld activiteit en beroep;
•
Specifieke financiële persoonsgegevens, zoals Fiscaal identificatienummer en jaarlijks inkomen;
•
Persoonsgegevens m.b.t. persoonlijke eigenschappen, zoals leeftijd en geslacht;
•
Persoonsgegevens m.b.t. de samenstelling van het gezin, zoals echtelijke status;
•
Persoonsgegevens m.b.t. studies en opleiding, bijvoorbeeld professionele kwalificaties.
De persoonsgegevens die verzameld, geregistreerd en verwerkt worden, kunnen het volgende omvatten, in het bijzonder in geval van een potentiële
overlijdensdekking:
•
Fysieke persoonsgegevens, bijvoorbeeld gewicht;
•
Persoonsgegevens met betrekking tot gezondheid;
•
Persoonsgegevens omtrent levensstijl, zoals consumptie van tabak en alcohol.
Alle persoonsgegevens (o.a. deze die betrekking hebben op andere betrokkenen dan de Verzekeringsnemer zelf), die door OneLife verwerkt worden,
worden door de betrokkenen verstrekt via:
•
De aanvraag van de Verzekeringsnemer om het contract aan te gaan;
•
De Beveiligde websites, de openbare website http://www.onelife.eu.com/, de mobiele toepassing OneLife OneApp;
•
Brieven of e-mailberichten die worden verstuurd of telefoongesprekken met OneLife;
•
Evenementen, fora en andere conferenties die door OneLife georganiseerd worden en waar de betrokkene aan deelneemt;
•
De Tussenpersoon die de Verzekeringsnemer kiest om het contract aan te gaan of te laten beheren, zodat de juridische regels worden
gerespecteerd en OneLife zijn nalevingsverplichtingen nakomt.
Met het oog op een goede uitvoering van het contract kunnen de persoonsgegevens die worden verzameld, ook persoonsgegevens zijn van andere
betrokkenen en de verzekerde (bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot persoonsgegevens over de begunstigde of cessionaris(sen) van het contract). De
verzekeringsnemer en de verzekerde begrijpen en bevestigen dat de rechtsgeldige belangen van OneLife en van deze andere betrokkene, eruit bestaat
OneLife de kans te bieden om persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken ten voordele van deze andere betrokkene, en in dat geval zal OneLife
de persoonsgegevens verzamelen en verwerken en ervoor zorgen dat een proportionele balans gehandhaafd wordt tussen het nagestreefde belang en
het respecteren van de privacy van de betrokkene.

2 Aard en doeleinden van de verwerking
De verzekeringsnemer begrijpt dat het, om het contract aan te kunnen gaan, OneLife verplicht verschillende persoonsgegevens te verzamelen
(o.a. gevoelige persoonsgegevens) over de betrokkenen voor de inschrijving en, indien door OneLife aanvaard, de uitvoering en het beheer van het
contract, maar ook om het OneLife mogelijk te maken zijn verscheidene juridische en wettelijke verplichtingen na te komen, bijvoorbeeld de Wet
ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Tijdens de levensduur van het contract kan OneLife ook genoodzaakt zijn om
aanvullende persoonsgegevens te verzamelen van bepaalde betrokkenen om zijn dossiers bij te werken voor de uitvoering van het contract, om de
betrokkenen toegang te bieden tot extra functies (bijvoorbeeld de beveiligde website van OneLife, e-afschriftenservice, e-handtekeningenservice en/
of de mobiele toepassing OneLife OneApp) of de betrokkenen kunnen deze persoonsgegevens ook rechtstreeks aan OneLife overmaken.
Alle persoonsgegevens zullen verwerkt worden overeenkomstig de wetten en regels rond persoonsgegevens, dit privacybeleid en de verklaring over
de bescherming van de persoonsgegevens, die deel uitmaakt van het intekenformulier, voor diverse doeleinden:
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OneLife zal de persoonsgegevens eerst gebruiken om zijn contractuele verplichtingen ten opzichte van de betrokkene, te vervullen, of om precontractuele maatregelen te treffen op verzoek van de betrokkene, in het bijzonder om:
•
de risico’s te beoordelen;
•
het beleggingsprofiel en de strategie van de betrokkene, te implementeren;
•
de aanvraag te verwerken;
•
het contract op te maken, uit te geven, te beheren en uit te voeren;
•
eventuele gedeeltelijke of volledige afkopen en eventuele andere claims in het kader van het contract te betalen.
OneLife zal de persoonsgegevens ook verwerken om alle wettelijke, regelgevende en administratieve verplichtingen waar hij aan onderworpen is,
te vervullen, in het bijzonder met betrekking tot:
•
het voorkomen, opsporen en vervolgen van witwaspraktijken en financiering van terrorisme;
•
de implementatie van verzekerings- en andere wetten;
•
de bestrijding van fiscale fraude;
•
de fiscale verplichtingen, o.a. verplichte rapporteringsverplichtingen, belastingaangiftes en -betalingen;
•
het up-to-date houden van zijn dossier over de betrokkene.
OneLife zal de persoonsgegevens ook verwerken met het oog op marketing en de betrokkene commerciële pakketten, promoties, spellen en
wedstrijden voorstellen, indien de betrokkene, zijn/haar toestemming heeft gegeven voor deze verwerking.
Ten slotte kan OneLife de persoonsgegevens verwerken voor zijn gerechtvaardigde belangen, en in dat geval zal hij ervoor zorgen dat hij een
proportionele balans handhaaft tussen het nagestreefde belang en het respecteren van de privacy van de betrokkene. In deze context kan OneLife in
het bijzonder de persoonsgegevens verwerken voor de volgende doeleinden:
•
het beoordelen van de doeltreffendheid van de marketing van OneLife;
•
voor onderzoek, opleiding en statistische analyses met het oog op het verbeteren van de service;
•
om formulieren en instrumenten van OneLife op te stellen, o.a. digitale instrumenten, die voor de betrokkene, gebruiksvriendelijker zijn;
•
het verschaffen van toegang tot aanvullende diensten aan de betrokkene;
•
om te reageren op informatieverzoeken en vragen;
•
het verwerken van persoonsgegevens van de betrokkenen, die vrij door de Verzekeringsnemer en de verzekerde en de andere betrokkenen
verstrekt worden, die in het kader van het contract een rol spelen.
Door het Intekenformulier te ondertekenen, erkennen de verzekeringsnemer en de verzekerdede uitdrukkelijk dat ze op de hoogte werden gebracht
van de verzameling en verwerking van hun persoonsgegevens, evenals de persoonsgegevens omtrent andere betrokkenen, en bevestigen dat OneLife
de persoonsgegevens zal verzamelen, registreren en verwerken voor de hierboven beschreven doeleinden.

3 Gevoelige informatie
Voor de hierboven beschreven doeleinden en voor een goede uitvoering van het contract zullen de verzamelde persoonsgegevens geen
informatie bevatten met betrekking tot ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of filosofische overtuigingen, lidmaatschap van
vakbondsorganisaties, persoonsgegevens met betrekking tot strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten of daarmee verband houdende
veiligheidsmaatregelen of informatie betreffende het seksueel gedrag of de seksuele gerichtheid van een natuurlijke persoon. Indien dergelijke
informatie gevraagd zou worden van een betrokkene, bijvoorbeeld voor de correcte uitvoering van het contract die door de verzekeringsnemer wordt
aangegaan, zal de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene voor de verzameling, verwerking en archivering van dergelijke informatie op
voorhand door OneLife worden verkregen.
Onverminderd het voorgaande zullen of kunnen de verzamelde persoonsgegevens, in het kader van en voor de goede uitvoering van het contract,
genetische informatie, biometrische gegevens omvatten, uitsluitend om een natuurlijke persoon of informatie met betrekking tot gezondheid te
identificeren. Deze worden beschouwd als gevoelige informatie.
De verzekeringsnemer en de verzekerde erkennen uitdrukkelijk dat ze correct werden geïnformeerd en geven specifiek toestemming voor het
verzamelen en verwerken van hun gevoelige informatie en geven OneLife hierna toestemming om deze gevoelige informatie te registreren en te
verwerken voor de uitvoering van het contract en de doeleinden beschreven in dit privacybeleid.
De verzekeringsnemer en de verzekerdede worden ervan op de hoogte gebracht dat deze toestemming voor het verzamelen en verwerken van
hun gevoelige informatie op elk moment kan worden ingetrokken door de betrokkene. Bovendien worden ze er ook van op de hoogte gebracht
dat, gezien de aard van het contract, indien een betrokkene zijn/haar toestemming voor het verzamelen en verwerken van zijn/haar gevoelige
informatie zou intrekken, OneLife mogelijk niet langer de betaling van een aanvullende overlijdensdekking kan garanderen, indien een aanvullende
overlijdensdekking op het contract van toepassing zou zijn. In dat geval begrijpt en aanvaardt de verzekeringsnemer dat een intrekking van
toestemming, zoals in deze paragraaf beschreven, door OneLife kan geïnterpreteerd worden als een uitdrukkelijke verzaking aan de aanvullende
overlijdensdekking.
OneLife zal ervoor zorgen dat de toegang tot de gevoelige informatie van de betrokkene, strikt beperkt blijft.
Door het Intekenformulier te ondertekenen, verbinden de Verzekeringsnemer en de verzekerdede zich er uitdrukkelijk toe de andere betrokkenen
(bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot de Begunstigde) op de hoogte te brengen van de verzameling en verwerking van hun persoonsgegevens door
OneLife, voor de toepassing van het contract.

4 Geautomatiseerd besluitvorming en profilering
De verzamelde persoonsgegevens kunnen deels via een geautomatiseerd proces verwerkt worden, maar alleen wanneer de beslissing noodzakelijk
is om het contract te kunnen aangaan of om deze uit te voeren, en met name voor het uitvoeren van de wettelijke plichten van OneLife (bijvoorbeeld,
maar niet beperkt tot verplichtingen rond antiwitwaspraktijken).
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Er zullen geen beslissingen genomen worden die volledig gebaseerd zijn op geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens en de beslissing zal
uiteindelijk genomen worden door het personeel/management van OneLife. OneLife voert regelmatige controles uit om zeker te zijn dat zijn systemen
naar behoren werken.
De persoonsgegevens kunnen deels verwerkt worden met het oog op profilering, maar ook voor statistische doeleinden, wanneer nodig om het
contract te kunnen aangaan of om deze uit te voeren, en met name voor het uitvoeren van de wettelijke plichten van OneLife (bijvoorbeeld, maar niet
beperkt tot verplichtingen rond antiwitwaspraktijken).

5 Duur van de verwerking
De verzamelde persoonsgegevens zullen niet langer dan nodig in de systemen van OneLife worden bewaard om de hierboven beschreven doeleinden
te behalen, onverminderd specifieke regels omtrent het bewaren van informatie die van toepassing zijn op het verzekeringswezen in Luxemburg.
OneLife zal de verzamelde informatie in het bijzonder niet langer bewaren dan een periode van 10 jaar na de beëindiging van het laatste contract die
door de betrokkene werd aangegaan (hierna de “Bewaringsperiode”). De persoonsgegevens kunnen na het einde van de Bewaringsperiode worden
opgeslagen voor een periode die beperkt blijft tot 10 jaar, maar zullen enkel worden verwerkt voor statistische doeleinden, vooral door middel van
pseudonimisatie en minimalisatie.
Deze gegevens blijven beperkt tot geslacht, vermogen en vermogenscategorie, inkomsten, nationaliteit, land van verblijf, echtelijke status, beroep,
zakelijke activiteit, potentieel politiek, militair, gerechtelijk of administratieve functie, andere financiële engagementen, beleggingsprofiel en -strategie.

6 Overdracht van Persoonsgegevens
OneLife behoudt zich het recht voor de persoonsgegevens over te maken aan zijn leveranciers om zijn verplichtingen na te komen in het kader van de
Algemene Voorwaarden en voor de goede uitvoering en een goed beheer van het contract:
•
aan andere bedrijven die van tijd tot tijd toetreden tot zijn ondernemingsgroep of deze verlaten (of andere bedrijven die naar zijn instructies
handelen);
•
aan andere bedrijven die OneLife gebruikt voor archivering;
•
aan andere bedrijven die OneLife gebruikt om contact te houden met de betrokkene (bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot postdiensten en
telecommunicatiebedrijven);
•
aan andere bedrijven die OneLife gebruikt voor het beheer van het contract (bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot herverzekeraars,
marktaggregators en dienstverleners);
•
aan andere bedrijven die OneLife gebruikt voor het financiële beheer van het contract;
•
aan andere eventuele personen die worden aangesteld of bevoegd verklaard door de; betrokkene (zelfs in derdenlanden indien dit specifiek door
de Betrokkene wordt gevraagd) - bijvoorbeeld de tussenpersoon;
•
aan personen of openbare instanties aan wie OneLife volgens de wet of andere voorschriften dergelijke informatie mag of moet overmaken,
volgens de voorwaarden beschreven in voornoemde wetten en voorschriften omtrent persoonsgegevens of eventuele andere wetten of
voorschriften die op OneLife van toepassing zijn, bijvoorbeeld belastingadministratie of in het kader van een of andere gerechtelijke beslissing;
•
aan personen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) indien de betrokkenen OneLife hiervoor een mandaat verstrekken.
De betrokkene heeft te allen tijde het recht om gedetailleerde informatie op te vragen met betrekking tot deze overdrachten.
OneLife voert geen gegevensverwerking uit in landen die zich buiten de EER bevinden. Indien OneLife in dit verband zijn beleid wijzigt, zal de
betrokkene hier vooraf over worden ingelicht
Overeenkomstig de bepalingen van artikel 300 van de wet van 7 december 2015 betreffende het verzekeringswezen, die van toepassing zijn op
verzekeringsactiviteiten in Luxemburg en overeenkomstig de Wetten en Voorschriften omtrent persoonsgegevens, zal OneLife de persoonsgegevens
enkel overmaken aan de tussenpersoon die door de verzekeringsnemer werd aangesteld aan de hand van een informatiemandaat.
Waarschuwing: Indien de verzekeringsnemer het overmaken van alle persoonsgegevens van de betrokkene aan de tussenpersoon
zou weigeren, kan dit een sterke hinder veroorzaken voor de kwaliteit die aan de verzekeringsnemer wordt verleend met betrekking
tot het contract, zowel door OneLife als de tussenpersoon. In dat geval verbindt de verzekeringsnemer zich ertoe de tussenpersoon alle
persoonsgegevens van de betrokkenen in het kader van het contract over te maken en zal OneLife geen enkele aansprakelijkheid hebben voor
een claim en/of schade met betrekking tot deze keuze van de verzekeringsnemer.

7 Identiteit en contactgegevens van de verwerkinsgverantwoordelijke en de functionaris voor gegevensbescherming
De verwerkinsgverantwoordelijke is OneLife:
The OneLife Company S.A.
38, Parc d’Activités de Capellen
BP 110. L-8303 Capellen
Luxemburg
Tel: +352 4567301
De functionaris voor gegevensbescherming (hierna “DPO” - Data Protection Officer) kan bereikt worden via de beveiligde website van OneLife, via de
post op het adres van OneLife of via het specifieke e-mailadres: dpo@onelife.eu.com.
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8 Rechten van de betrokkene
Overeenkomstig de Wetten en Voorschriften met betrekking tot persoonsgegevens en eventuele andere toepasselijke wetten en voorschriften,
beschikt de betrokkene over de volgende rechten:
1.

transparante informatie ontvangen over de verzamelde persoonsgegevens en de verwerking die werd uitgevoerd op deze verzamelde
persoonsgegevens.

2.

aan OneLife toegang verzoeken tot de persoonsgegevens, en informatie verkrijgen over het doel van de verwerking, de categorieën van
persoonsgegevens die van toepassing zijn en ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens werden overgemaakt .

3.

verzoek tot rechtzetting van persoonsgegevens, nl. verzoek dat specifieke persoonsgegevens worden gecorrigeerd in de systemen van OneLife,
indien een van de juridische gronden van toepassing is.

4.

verzoek tot beperking van verwerking, nl. indien één van de juridische gronden van toepassing is, verzoek dat de persoonsgegevens, met
uitzondering van bewaring, enkel worden verwerkt met toestemming van de betrokkene, of om juridische claims op te maken, uit te oefenen of te
verdedigen of voor het beschermen van de rechten van een andere natuurlijke of juridische persoon.

5.

bezwaar te maken, om redenen met betrekking tot zijn of haar specifieke situatie, tegen de verwerking op basis van rechtsgeldige belangen van
OneLife.

6.

verzoek tot overdraagbaarheid, nl. het recht om persoonsgegevens die op hem/haar betrekking hebben, die hij/zij aan de
verwerkingsverantwoordelijkeheeft verstrekt in een gestructureerd, gangbare en machineleesbaar vorm en het recht om die gegevens over te
dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, indien dit technisch haalbaar is.

7.

toepassing van zijn/haar recht op vergetelheid, nl. een verzoek om het volledige dossier met persoonsgegevens dat OneLife over hem/haar
heeft, te verwijderen, rekening houdend met de bepalingen van clausule 5 betreffende de pseudonimisatie en anonimisatie.

8.

een kennisgeving ontvangen als er een inbreuk i.v.m. persoonsgegevens is geweest, nl. wanneer persoonsgegevens die door OneLife
verzameld en verwerkt zijn, verloren zijn geraakt of het voorwerp waren van onbevoegde toegang of bekendmaking, die mogelijk kunnen leiden
tot ernstige schade voor de betrokkene.

9.

te allen tijde intrekking van de toestemming als de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens gebaseerd is op een dergelijke toestemming
(bv. voor commerciële aanbiedingen, wedstrijden, promoties, spellen en prijsvragen).

10. indiening van een klacht bij de Luxemburgse toezichthoudende autoriteit, nl. verzending van een klachtenbrief naar de Commission Nationale
pour la Protection des Données, 1, avenue du Rock’n’Roll, L-4361 Esch-sur-Alzette, Groothertogdom Luxemburg.
11. rechten betreffende het geautomatiseerde besluitvorming, o.a. profilering, nl. een beslissing van de organisatie op basis van
persoonsgegevens, die wordt genomen zonder menselijke interventie of profilering, nl. een geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens
om bepaalde zaken over een individu te beoordelen. In gevallen waarbij beslissingen op basis van geautomatiseerde verwerking worden
genomen, heeft de Betrokkene, het recht een menselijke interventie te eisen voor de verwerking die tot de beslissing leidt, zijn/haar bezorgdheid
te uiten en bezwaar te maken tegen de beslissing.
OneLife behoudt zich het recht voor te weigeren om op het verzoek van de betrokkene in te gaan, in de volgende gevallen:
•

wanneer de informatie die werd verstrekt ter ondersteuning van het verzoek het voor OneLife niet mogelijk maakt om de betrokkene die het
verzoek indient specifiek te identificeren; of

•

wanneer verzoeken van een betrokkene, kennelijk ongegrond of buitensporig zijn, met name vanwege hun repetitieve karakter.

Er mogen geen vergoedingen of kosten van welke aard dan ook door OneLife worden aangerekend voor het uitoefenen van rechten door de
betrokkene, maar OneLife behoudt zich wel het recht voor redelijke vergoedingen aan te rekenen, waarbij rekening wordt gehouden met de
administratieve kosten voor het verstrekken van de informatie of het communiceren of actie ondernemen in het kader van het verzoek, indien
verzoeken van een betrokkene ongegrond of buitensporig zijn, met name vanwege hun repetitieve karakter.
De betrokkene kan weigeren om zijn persoonsgegevens mee te delen aan OneLife. Dit zou de voortzetting van de contractuele samenwerking
met OneLife verhinderen en zou de beëindiging van het contract na een opzegtermijn van dertig dagen met zich meebrengen. OneLife zou de
verzekeringsnemer dan de afkoopwaarde van het contract uitbetalen, overeenkomstig de bepalingen in de Algemene Voorwaarden.
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BIJLAGE 6

Regels en beleggingsgrenzen in Collectieve en Specifieke Interne Fondsen (LC 15/3)

Activa-klasse

Beleggingsgrenzen
Collectief Intern Fonds van type N

Collectief of Specifiek Intern Fonds van type A Collectief of Specifiek Intern Fonds van type B
Premie ≥ 125.000 EUR
Premie ≥ 250.000 EUR
Roerend vermogen ≥ 250.000 EUR
Roerend vermogen ≥ 500.000 EUR

Collectief of Specifiek Intern Fonds van type C
Premie ≥ 250.000 EUR
Roerend vermogen ≥ 1.250.000 EUR

Beperkingen
per
emittent

Beperkingen
per
emittent

Beperkingen
per
emittent

Algemene
beperkingen

Opmerkingen

Algemene
beperkingen

Opmerkingen

Beperkingen
per
emittent

Algemene
beperkingen

Opmerkingen

Algemene
Opmerkingen
beperkingen

A) Obligaties
1. Obligaties van een openbare
emittent van de EER

Geen beperking

Geen beperking

Geen beperking

2. Obligaties van een openbare
emittent van zone A buiten de EER

Geen beperking

Geen beperking

Geen beperking

3. Obligaties van internationale
organismen, waar minstens twee
lidstaten van de EER deel van
uitmaken

Geen beperking

Geen beperking

Geen beperking

Geen beperking

Geen beperking

3a. Obligaties van banken die
garantiebrieven uitgeven

50%

Geen
beperking

4. Obligaties van een niet-openbare
emittent van de EER, tot stand
gekomen op een gereglementeerde
markt

10%

Geen
beperking

5. Obligaties van een niet-openbare
emittent van zone A buiten de
EER, tot stand gekomen op een
gereglementeerde markt
6. Obligaties van een emittent buiten
zone A, tot stand gekomen op een
gereglementeerde markt van de EER

7. Obligaties van een emittent buiten
zone A, tot stand gekomen op een
gereglementeerde markt buiten de
EER, goedgekeurd door het CAA
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20%

40%

Globale
beperking van
toepassing op
de cumul van
posities A5
en B2

0,5%

2,5%

Globale
beperking van
toepassing op
de cumul van
posities A6
en B3

0%

0%

10%

Adiameris

Geen
beperking

30%

Geen
beperking
Geen beperking

20%

Geen
beperking

1%

5%

1%

5%

Algemene Voorwaarden

30%

Globale
beperking van
toepassing op
de cumul van
posities A6
en B3

Geen
beperking

2,5%

10%

2,5%

10%

Globale
beperking van
toepassing op
de cumul van
posities A6
en B3
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Activa-klasse

8. Obligaties van een niet-openbare
emittent van zone A, niet tot stand
gekomen op een gereglementeerde
markt

Beleggingsgrenzen
Collectief Intern Fonds van type N

Collectief of Specifiek Intern Fonds van type A Collectief of Specifiek Intern Fonds van type B
Premie ≥ 125.000 EUR
Premie ≥ 250.000 EUR
Roerend vermogen ≥ 250.000 EUR
Roerend vermogen ≥ 500.000 EUR

Collectief of Specifiek Intern Fonds van type C
Premie ≥ 250.000 EUR
Roerend vermogen ≥ 1.250.000 EUR

Beperkingen
per
emittent

Beperkingen
per
emittent

Beperkingen
per
emittent

5%

Algemene
beperkingen

Opmerkingen

10%

Globale
beperking van
toepassing op
de cumul van
posities A68
en B5

10%

Algemene
beperkingen

Opmerkingen

20%

Globale
beperking van
toepassing op
de cumul van
posities A8
en B5

Beperkingen
per
emittent

10%

Algemene
beperkingen

Opmerkingen

20%

Globale
beperking van
toepassing op
de cumul van
posities A8
en B5

Algemene
Opmerkingen
beperkingen

9. Gestructureerde producten van
het type obligatie, die beantwoorden
aan de voorwaarden van punt 5.6.3
van de circulaire,
a) uitgegeven of gewaarborgd
door internationale organismen
van financiële aard, waar
minstens twee lidstaten van de
EER deel van uitmaken

Geen beperking

Geen beperking

Geen beperking

b) uitgegeven of gewaarborgd
door een bankinstelling van
zone A met een S&P-rating van
A+ of hoger

Geen beperking

Geen beperking

Geen beperking

c) uitgegeven of gewaarborgd
door een bankinstelling van
zone A met een S&P-rating van
A of A-

d) uitgegeven of gewaarborgd
door een bankinstelling van
zone A met een S&P-rating van
BBB+ of BBB
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50%

25%

Adiameris

Geen
beperking

Beperking per
emittent van
toepassing op
de cumul van
de posities A4,
A5, A8, A9c,
B1, B2, B5 en
B6c

Geen
beperking

Beperking per
emittent van
toepassing op
de cumul van
de posities A4,
A5, A8, A9d,
B1, B2, B5 en
B6d

Geen
beperking

50%

Algemene voorwaarden

Geen
beperking

Beperking per
emittent van
toepassing op
de cumul van
de posities A4,
A5, A8, A9c,
B1, B2, B5 en
B6c

Geen beperking

Geen
beperking

Beperking per
emittent van
toepassing op
de cumul van
de posities A4,
A5, A8, A9c,
B1, B2, B5 en
B6c

Geen beperking

Geen beperking
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Activa-klasse

Beleggingsgrenzen
Collectief Intern Fonds van type N

Collectief of Specifiek Intern Fonds van type A Collectief of Specifiek Intern Fonds van type B
Premie ≥ 125.000 EUR
Premie ≥ 250.000 EUR
Roerend vermogen ≥ 250.000 EUR
Roerend vermogen ≥ 500.000 EUR

Collectief of Specifiek Intern Fonds van type C
Premie ≥ 250.000 EUR
Roerend vermogen ≥ 1.250.000 EUR

Beperkingen
per
emittent

Algemene
beperkingen

Beperkingen
per
emittent

Algemene
beperkingen

Beperkingen
per
emittent

10%

Geen
beperking

20%

20%

Opmerkingen

Beperkingen
per
emittent

Algemene
beperkingen

Geen
beperking

30%

Geen
beperking

Geen
beperking

30%

Geen
beperking

Opmerkingen

Opmerkingen

Algemene
Opmerkingen
beperkingen

B) Aandelen
1. Aandelen van een emittent van
de EER, tot stand gekomen op een
gereglementeerde markt
2. Aandelen van een emittent van
zone A buiten de EER, tot stand
gekomen op een gereglementeerde
markt.

3. Aandelen van een emittent
buiten zone A, tot stand gekomen
op een gereglementeerde markt
van de EER

4. Aandelen van een emittent
buiten zone A, tot stand gekomen
op een gereglementeerde markt
buiten de EER, goedgekeurd door
het CAA
5. Aandelen van een emittent van
zone A, niet tot stand gekomen op
een gereglementeerde markt
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40%

Globale
beperking
van
toepassing op
de cumul van
posities A5
en B2

0,5%

2,5%

Globale
beperking
van
toepassing op
de cumul van
posities A6
en B3

0%

0%

10%

5%

Adiameris

10%

Globale
beperking
van
toepassing op
de cumul van
posities A8
en B5

1%

5%

1%

5%

10%

Algemene Voorwaarden

20%

Globale
beperking
van
toepassing op
de cumul van
posities A6
en B3

Globale
beperking
van
toepassing op
de cumul van
posities A8
en B5

2,5%

10%

2,5%

10%

10%

20%

Globale
beperking
van
toepassing op
de cumul van
posities A6
en B3

Geen beperking

Globale
beperking
van
toepassing op
de cumul van
posities A8
en B5
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Activa-klasse

Beleggingsgrenzen
Collectief Intern Fonds van type N

Collectief of Specifiek Intern Fonds van type A Collectief of Specifiek Intern Fonds van type B
Premie ≥ 125.000 EUR
Premie ≥ 250.000 EUR
Roerend vermogen ≥ 250.000 EUR
Roerend vermogen ≥ 500.000 EUR

Collectief of Specifiek Intern Fonds van type C
Premie ≥ 250.000 EUR
Roerend vermogen ≥ 1.250.000 EUR

Beperkingen
per
emittent

Beperkingen
per
emittent

Beperkingen
per
emittent

Algemene
beperkingen

Opmerkingen

Algemene
beperkingen

Opmerkingen

Beperkingen
per
emittent

Algemene
beperkingen

Opmerkingen

Algemene
Opmerkingen
beperkingen

6. Gestructureerde producten
van het type aandeel, die
beantwoorden aan de
voorwaarden van punt 5.6.3 van
de circulaire,
a) uitgegeven of gewaarborgd
door internationale
organismen van financiële
aard, waar minstens twee
lidstaten van de EER deel van
uitmaken

Geen beperking

Geen beperking

b) uitgegeven of gewaarborgd
door een bankinstelling van
zone A met een S&P-rating
van A+ of hoger
c) uitgegeven of gewaarborgd
door een bankinstelling van
zone A met een S&P-rating
van A of A-

d) uitgegeven of gewaarborgd
door een bankinstelling van
zone A met een S&P-rating
van BBB+ of BBB

32 /43

50%

25%

Adiameris

Geen
beperking

Beperking per
emittent van
toepassing op
de cumul van
de posities
A4, A5, A8,
A9c, B1, B2,
B5 en B6c

Geen
beperking

Beperking per
emittent van
toepassing op
de cumul van
de posities
A4, A5, A8,
A9d, B1, B2,
B5 en B6d

Geen beperking

50%

Algemene voorwaarden

Geen
beperking

Beperking per
emittent van
toepassing op
de cumul van
de posities
A4, A5, A8,
A9c, B1, B2,
B5 en B6c

Geen beperking
Geen beperking

Beperking per
emittent van
toepassing op
de cumul van
de posities
A4, A5, A8,
A9d, B1, B2,
B5 en B6d
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Activa-klasse

Beleggingsgrenzen
Collectief Intern Fonds van type N

Collectief of Specifiek Intern Fonds van type A Collectief of Specifiek Intern Fonds van type B
Premie ≥ 125.000 EUR
Premie ≥ 250.000 EUR
Roerend vermogen ≥ 250.000 EUR
Roerend vermogen ≥ 500.000 EUR

Collectief of Specifiek Intern Fonds van type C
Premie ≥ 250.000 EUR
Roerend vermogen ≥ 1.250.000 EUR

Beperkingen
per
emittent

Beperkingen
per
emittent

Beperkingen
per
emittent

Algemene
beperkingen

Opmerkingen

Algemene
beperkingen

Opmerkingen

Beperkingen
per
emittent

Algemene
beperkingen

Opmerkingen

Algemene
Opmerkingen
beperkingen

C) ICBE’s
1. ICBE’s die beantwoorden aan de
aangepaste richtlijn 2009/65/CE
2. ICBE’s uit een land van de EER,
die niet beantwoorden aan de
aangepaste richtlijn 2009/65/CE

Geen beperking
25%

Geen beperking

40%

50%

Geen
beperking

3. ICBE van een territorium dat
afhangt van een EER-land

4. ICBE van een land van zone A
buiten de EER
5. ICBE uit een land buiten zone A
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2,5%

Geen
beperking

40%

50%

Geen
beperking

5%

2.5%

Geen
beperking

2,5%

5%

25%
2,5%

Adiameris

Algemene
beperking
van 40% van
toepassing op
de cumul van
posities C2
tot D8

Algemene Voorwaarden

Geen beperking

Percentage
per
aangesloten
emittent ten
belope van
de toegelaten
grens volgens
de plaatselijke
wetgeving
voor
contracten
aangegaan in
het land van
oorsprong van
het fonds

Geen beperking

2,5%

Geen
beperking

Percentage
per
aangesloten
emittent ten
belope van
de toegelaten
grens volgens
de plaatselijke
wetgeving
voor
contracten
aangegaan in
het land van
oorsprong van
het fonds

Geen beperking

Geen beperking
2.5%

Geen
beperking
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Activa-klasse

Beleggingsgrenzen
Collectief Intern Fonds van type N

Collectief of Specifiek Intern Fonds van type A Collectief of Specifiek Intern Fonds van type B
Premie ≥ 125.000 EUR
Premie ≥ 250.000 EUR
Roerend vermogen ≥ 250.000 EUR
Roerend vermogen ≥ 500.000 EUR

Collectief of Specifiek Intern Fonds van type C
Premie ≥ 250.000 EUR
Roerend vermogen ≥ 1.250.000 EUR

Beperkingen
per
emittent

Algemene
beperkingen

Beperkingen
per
emittent

Algemene
beperkingen

Beperkingen
per
emittent

1. Gewoon alternatief fonds met
versterkte waarborgen

0%

0%

20%

Geen
beperking

2. Gewoon alternatief fonds zonder
versterkte waarborgen

0%

0%

2,5%

10%

3. Alternatief fondsenfonds met
versterkte waarborgen

25%

40%

50%

Geen
beperking

Opmerkingen

Opmerkingen

Beperkingen
per
emittent

Algemene
beperkingen

30%

Geen
beperking

2,5%

10%

Geen
beperking

Geen
beperking

Opmerkingen

Algemene
Opmerkingen
beperkingen

D) Alternatieve Fondsen

4. Alternatief fondsenfonds zonder
versterkte waarborgen

2.5%
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Adiameris

5%

Beleggingen
enkel
toegestaan in
fondsen van
open type.
Algemene
beperking
van 40% van
toepassing op
de cumul van
posities C2
tot D8

2.5%

Algemene voorwaarden

Geen
beperking

Beleggingen enkel
toegestaan in
fondsen van
open type of
die gepaard
gaan met
minstens een
halfjaarlijkse
terugkoopwaarborg.
Percentages
per emittent
ten belope van
de toegelaten
grens volgens
de plaatselijke
wetgeving
voor contracten aangegaan
in het land
van

2.5%

Geen
beperking

Beleggingen enkel
toegestaan in
fondsen van
open type of
die gepaard
gaan met
minstens een
halfjaarlijkse
terugkoopwaarborg.
Percentages
per emittent
ten belope van
de toegelaten
grens volgens
de plaatselijke
wetgeving
voor contracten aangegaan
in het land van
oorsprong van
het fonds

Geen beperking

Beleggingen enkel
toegestaan in
fondsen van
open type of
die gepaard
gaan met
minstens
een jaarlijkse
terugkoopwaarborg
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Activa-klasse

Beleggingsgrenzen
Collectief Intern Fonds van type N

Collectief of Specifiek Intern Fonds van type A Collectief of Specifiek Intern Fonds van type B
Premie ≥ 125.000 EUR
Premie ≥ 250.000 EUR
Roerend vermogen ≥ 250.000 EUR
Roerend vermogen ≥ 500.000 EUR

Collectief of Specifiek Intern Fonds van type C
Premie ≥ 250.000 EUR
Roerend vermogen ≥ 1.250.000 EUR

Beperkingen
per
emittent

Beperkingen
per
emittent

Beperkingen
per
emittent

Algemene
beperkingen

Opmerkingen

Algemene
beperkingen

Opmerkingen

10%

Beleggingen enkel
toegestaan in
fondsen van
open type of
die gepaard
gaan met
minstens een
halfjaarlijkse
terugkoopwaarborg.
Percentages
per emittent
ten belope
van de
toegelaten
grens volgens
de plaatselijke wetgeving voor
contracten
aangegaan in
het land van
oorsprong
van het fonds

Beperkingen
per
emittent

Algemene
beperkingen

Opmerkingen

10%

Beleggingen enkel
toegestaan in
fondsen van
open type of
die gepaard
gaan met
minstens een
halfjaarlijkse
terugkoopwaarborg.
Percentages
per emittent
ten belope
van de
toegelaten
grens volgens
de plaatselijke wetgeving voor
contracten
aangegaan in
het land van
oorsprong
van het fonds

Algemene
Opmerkingen
beperkingen

E) Andere Activa
1. Immobiliënfondsen van
open type die gepaard gaan
met minstens een halfjaarlijkse
terugkoop van een land van zone
A

2.5%
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Adiameris

5%

Beleggingen
enkel
toegestaan in
fondsen van
open type

5%

Algemene Voorwaarden

5%

Geen beperking

Beleggingen enkel
toegestaan in
fondsen van
open type of
die gepaard
gaan met
minstens
een jaarlijkse
terugkoopwaarborg
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Activa-klasse

Beleggingsgrenzen
Collectief Intern Fonds van type N

Collectief of Specifiek Intern Fonds van type A Collectief of Specifiek Intern Fonds van type B
Premie ≥ 125.000 EUR
Premie ≥ 250.000 EUR
Roerend vermogen ≥ 250.000 EUR
Roerend vermogen ≥ 500.000 EUR

Collectief of Specifiek Intern Fonds van type C
Premie ≥ 250.000 EUR
Roerend vermogen ≥ 1.250.000 EUR

Beperkingen
per
emittent

Beperkingen
per
emittent

Beperkingen
per
emittent

Algemene
beperkingen

Opmerkingen

Algemene
beperkingen

2. Zichtrekeningen, rekening op
afroep of termijnrekening

20%

3. Lopende en niet-vervallen
intresten

Grens niet van
toepassing
op liquiditeitsfondsen
bedoeld in
punt 5.4 van
de circulaire
15/3

Toegelaten
voor zover
de intresten
betrekking
hebben op
een actief dat
zelf beïnvloed
wordt en
onder categorie A valt

2.5%1

Opmerkingen
Rekeningen
van bankinstellingen met
een Standard
& Poor’s-rating van
minstens A(of equivalente
rating bij een
ander ratingagentschap)
kunnen tot
100% van de
waarde van
het interne
fonds ontvangen1.

Beperkingen
per
emittent

Algemene
beperkingen

2.5%1

Opmerkingen
Rekeningen
van bankinstellingen met
een Standard
& Poor’s-rating van
minstens A(of equivalente
rating bij een
ander ratingagentschap)
kunnen tot
100% van de
waarde van
het interne
fonds ontvangen1.

Toegelaten
voor zover
de intresten
betrekking
hebben op
een actief dat
zelf beïnvloed
wordt en
onder categorie A valt

Toegelaten
voor zover
de intresten
betrekking
hebben op
een actief dat
zelf beïnvloed
wordt en
onder categorie A valt

Een intern fonds van type N kan niet meer
Een intern fonds van type A kan niet meer
dan 10% van de activa beleggen in roerende dan 20% van de activa beleggen in roerende
waarden van eenzelfde niet-openbare
waarden van eenzelfde niet-openbare
emittent behalve deze bedoeld worden voor
emittent behalve deze die bedoeld worden
activaklassen A9 en B6. . Bovendien mag de
voor activaklassen A9 en B6. Bovendien
totale waarde van de roerende waarden in het
mag de totale waarde van de roerende
interne fonds in dergelijke emittenten waarin
waarden in het interne fonds in dergelijke
hij meer dan 5% van zijn activa belegt, niet
emittenten waarin hij meer dan 5% van zijn
hoger zijn dan 40% van de waarde van de
activa belegt, niet hoger zijn dan 40% van de
activa in het fonds.
waarde van de activa in het fonds

Een intern fonds van type B kan niet
meer dan 30% van de activa beleggen
in de roerende waarden van eenzelfde
niet-openbare emittent behalve deze die
bedoeld worden voor activaklassen A9 en
B6. Bovendien mag de totale waarde van
de roerende waarden in het interne fonds in
dergelijke emittenten waarin hij meer dan
5% van zijn activa belegt, niet hoger zijn
dan 50% van de waarde van de activa in het
fonds.

Algemene
Opmerkingen
beperkingen

2.5%1

Rekeningen
van bankinstellingen
met een
Standard &
Poor’s-rating
van minstens A- (of
equivalente
rating bij een
ander ratingagentschap)
kunnen tot
100% van de
waarde van
het interne
fonds ontvangen1.
Toegelaten
voor zover
de intresten
betrekking
hebben op
een actief dat
zelf beïnvloed
wordt en
onder categorie A valt

4. Activa toegelaten na
toestemming van het CAA

1

Contractuele beleggingsgrenzen die door de Verzekeringsmaatschappij worden opgelegd (en niet reglementair zijn).
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Collectief of Specifiek Intern Fonds van type D
Premie ≥ 1.000.000 EUR- Roerend vermogen ≥ 2.500.000 EUR
Voor interne fondsen van type D mogen beleggingen zonder beperkingen worden gedaan in alle financiële instrumentencategorieën uit onderstaande lijst2, evenals alle bankrekeningen van welke aard dan ook,
inclusief rekeningen van kostbare metalen, met uitzondering van alle andere activa.
(1) Effecten.
(2) Instrumenten uit de geldmarkt.
(3) Aandelen van collectieve beleggingsorganismen.
(4) Optiecontracten, termijncontracten, wisselcontracten, overeenkomsten voor toekomstige rentevoeten en andere afgeleide contracten betreffende roerende waarden, geldwaarden, intrestvoeten of rendementen of andere
afgeleide instrumenten, financiële indexen of financiële maatregelen die kunnen afgehandeld worden door een fysieke of contante levering.
(5) Optiecontracten, termijncontracten, wisselcontracten, overeenkomsten voor toekomstige rentevoeten en andere afgeleide contracten betreffende grondstoffen, die contant moeten afgehandeld worden of contant kunnen
afgehandeld worden op verzoek van een van de partijen (anders dan in geval van ingebrekeblijving of ander incident dat de opzegging veroorzaakt).
(6) Optiecontracten, termijncontracten, wisselcontracten en andere afgeleide contracten betreffende grondstoffen die kunnen afgehandeld worden via fysieke levering, op voorwaarde dat ze tot stand komen op een
gereglementeerde markt en/of MTF.
(7) Optiecontracten, termijncontracten, wisselcontracten, vaste termijncontracten («forwards) en andere afgeleide contracten betreffende grondstoffen die kunnen afgehandeld worden via fysieke levering, die overigens
niet vermeld worden in rubriek C, punt 6 en niet bestemd zijn voor commerciële doeleinden, die eigenschappen van andere afgeleide financiële instrumenten vertonen, rekening houdend met name met het feit dat ze
gecompenseerd en afgehandeld worden door tussenkomst van erkende compensatieorganismen of het voorwerp uitmaken van reguliere margeaanbiedingen;
(8) Afgeleide instrumenten die dienst doen voor de overdracht van kredietrisico.
(9) Financiële contracten voor verschillen.
(10) Optiecontracten, termijncontracten, wisselcontracten, overeenkomsten voor toekomstige intrestvoeten en alle andere afgeleide contracten betreffende klimaatvariabelen, met vrachttarieven, met emissierechten
of inflatietarieven of andere officiële economische statische elementen die contant moeten afgehandeld worden of contant kunnen afgehandeld worden op verzoek van een van de partijen (anders dan in geval van
ingebrekeblijving of ander incident dat de opzegging veroorzaakt), evenals andere afgeleide contracten betreffende activa, rechten obligaties, indexen en maten die overigens niet worden vermeld in onderhavige rubriek
C, die eigenschappen van andere afgeleide financiële instrumenten vertonen, rekening houdend met name met het feit dat ze tot stand komen op een gereglementeerde markt of een MTF, gecompenseerd en afgehandeld
worden door tussenkomst van erkende compensatieorganismen of het voorwerp uitmaken van reguliere margeaanbiedingen.

2

. De lijst met financiële instrumenten is de lijst van bijlage 1, rubriek C van de richtlijn 2004/39/CE (richtlijn MIFID).
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Verklarende gids van de gebruikte termen

Europese Economische Ruimte (EER) – Lijst van de lidstaten:
Oostenrijk
België
Bulgarije
Cyprus
Tsjechische
Republiek
Denemarken
Estland
Finland
Frankrijk
Duitsland
Griekenland
Hongarije
Ierland
Italië
Letland

Litouwen
Luxemburg
Malta
Nederland
Polen
Portugal
Roemenië
Slowakije
Slovenië
Spanje
Zweden
Verenigd
Koninkrijk
Island*
Liechtenstein*
Noorwegen*

* Deze landen zijn lid van de EER, maar niet van de Europese Unie.
Landen van Zone A
Lidstaat van de Europese Economische Ruimte of land dat behoort tot de volgende groep OESO-landen: Verenigde Staten van Amerika, Canada, Australië, Nieuw-Zeeland, Japan, Zwitserland of elke ander land of
grondgebied dat een vergelijkbare prudentiële controle heeft, zowel vanuit het standpunt van de teksten als de effectieve toepassing ervan, als deze die van toepassing is in de Europese Unie.
Gereglementeerde markt
Markt van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte, die op de lijst staat, bedoeld in artikel 47 van de richtlijn 2004/39/CE betreffende de financiële instrumentenmarkten of financiële markt van een staat
buiten de Europese Economische Ruimte die erkend wordt door het CAA en die beantwoordt aan vereisten die vergelijkbaar zijn met deze die vermeld worden op de lijst bedoeld in artikel 47 van de richtlijn 2004/39/CE.
ICBE (instelling voor collectieve belegging in effecten)
Een extern beleggingsfonds in effecten, conform met richtlijn 2009/65/EC of dat beantwoordt aan de vijf volgende voorwaarden:
•
Voorwaarde 1: een collectief beleggingsorganisme zijn dat onderworpen is aan een procedure voor goedkeuring en continu voorzichtigheidstoezicht vanwege een toezichtautoriteit van de overheid;
•
Voorwaarde 2: een fonds van open type zijn;
•
Voorwaarde 3: uitsluitend beleggen in effecten die vermeld worden in artikel 11 van het Luxemburgse reglement;
•
Voorwaarde 4: niet lenen boven een grens van 25% van de netto activa van het fonds;
•
Voorwaarde 5: geen ongedekte verkopen uitvoeren.
Gewoon alternatief fonds
Een alternatief beleggingsfonds in de zin van richtlijn 2011/61/UE, onderworpen aan een goedkeuringsprocedure en een continu voorzichtigheidstoezicht vanwege een toezichtautoriteit van de overheid, dat enkel
belegt in financiële instrumenten.
Gewoon alternatief fonds met versterkte waarborgen
Een gewoon alternatief fonds dat beantwoordt aan de volgende aanvullende voorwaarden:
•
Gedomicilieerd zijn in een land van zone A of beheerd worden door een beheerder van het alternatieve fonds met hoofdkantoor in de EER en geregeld door de bepalingen van de richtlijn 2011/61/UE;
•
Beheerd worden door een beheersmaatschappij die deel uitmaakt van een groep met minstens een kredietinstelling en voorzien van een A+-rating bij Standards & Poor’s of A1-rating bij Moody’s of een equivalente
rating bij een ander noteringsagentschap en als statutaire revisor een gereputeerd en onafhankelijk auditkantoor hebben;
•
Of als beheerder een beheersmaatschappij hebben die tijdens de drie voorbije boekjaren continu netto activa in beheer heeft van 200 miljoen euro in gewone alternatieve fondsen die gevestigd zijn op hetzelfde
domicilieadres en als statutaire revisor een gereputeerd en onafhankelijk auditkantoor hebben.
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Alternatief fondsenfonds
Een extern fonds met als doel hoofdzakelijk of exclusief investeren in gewone alternatieve fondsen.
Alternatief fondsenfonds met versterkte waarborgen
Een alternatief fondsenfonds dat beantwoordt aan de volgende aanvullende voorwaarden:
•
Gedomicilieerd zijn in een land van zone A of beheerd worden door een beheerder van het alternatieve fonds met hoofdkantoor in de EER en geregeld door de bepalingen van de richtlijn 2011/61/UE;
•
Beheerd worden door een beheersmaatschappij die deel uitmaakt van een groep met minstens een kredietinstelling en voorzien van een A+-rating bij Standards & Poor’s of A1-rating bij Moody’s of een equivalente
rating bij een ander noteringsagentschap en als statutaire revisor een gereputeerd en onafhankelijk auditkantoor hebben;
•
Of als beheerder een beheersmaatschappij hebben die tijdens de drie voorbije boekjaren continu netto activa in beheer heeft van 200 miljoen euro in gewone alternatieve fondsen die gevestigd zijn op hetzelfde
domicilieadres en als statutaire revisor een gereputeerd en onafhankelijk auditkantoor hebben.
Onroerend fonds of collectief onroerend beleggingsorganisme
Extern fonds onderworpen aan een goedkeuringsprocedure en een continu voorzichtigheidstoezicht vanwege een toezichtautoriteit van de overheid, met als hoofddoel de belegging in onroerende effecten. Onder
onroerende effecten verstaan we gebouwen die ingeschreven worden in naam van het externe fonds, participaties in onroerend goedbedrijven of rechten die op lange termijn een vruchtgebruik over onroerende goederen
bieden.
Fonds van open type
Fonds dat op een gereglementeerde markt van de EER genoteerd is of een fonds waarvan de aandelen overgekocht of terugbetaald zijn ten laste van het uitgevende organisme op eerste verzoek van de houders
van de aandeelhouders en institutionele gesloten fondsen, waarvan de verzekeringsmaatschappij de meerderheidsaandeelhouder is en waarvoor zij de terugkoop van aandelen waarborgt op eerste verzoek van de
aandeelhouders. Onder terugkoopwaarborg van de aandelen op eerste verzoek van de aandeelhouders verstaan we een waarborg van terugkoop die minstens maandelijks is.
Gestructureerde producten
Kunnen enkel gekozen worden als gestructureerde producten:
•
Uitgegeven in de vorm van verhandelbare titels;
•
Uitgegeven of gewaarborgd door een emittent van zone A, met een rating van minstens BBB bij Standard & Poor’s of een equivalente rating van een noteringsagentschap;
•
Waarvan de waarde of het rendement gekoppeld is aan de waarde van een actief of een geheel van activa vermeld in de tabel van bijlage 1 van de rondzendbrief 15/3.
Afgeleide producten
Het gebruik van afgeleide producten is gewoonlijk enkel toegestaan als ze bijdragen tot een beperking van het beleggingsrisico.
Er kan een ruimer gebruik van gemaakt worden in de context van interne fondsen van type A, B en C in de volgende gevallen
•
Voorbereiding van een toekomstige belegging: de aankoop van afgeleide instrumenten is bestemd om zich in te dekken tegen een stijging van de koersen;
•
Generering van een bijkomend financieel rendement op de activa in portefeuille: de verkoop van een call gekoppeld aan een onderliggend effect in de portefeuille maakt een aanvullend product mogelijk in geval
van daling van de koersen.
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BIJLAGE 7

Kosten

De verschillende kosten die in rekening worden gebracht voor het Contract worden weergegeven in de onderstaande tabel. Voor de kosten die specifiek van toepassing zijn op het Contract van de verzekeringnemer, moet
worden verwezen naar de bijzondere voorwaarden.
Acquisitie-, beheers- of arbitragekosten kunnen gedeeltelijk of volledig worden overgedragen aan de tussenpersoon onder verschillende vormen van beloning (inclusief acquisitie -, beheers- of arbitragecommissies) om
de diensten te vergoeden die de tussenpersoon verstrekt aan de verzekeringnemer met betrekking tot het Contract en de intekening erop (advies, informatie, enz.).
De verzekeringnemer kan op verzoek van zijn tussenpersoon en in het bijzonder vóór de ondertekening van het intekenformulier gedetailleerde informatie verkrijgen, inclusief de berekeningsmethode, om het exacte
bedrag van de vergoeding van de tussenpersoon te zien. Bovendien kan de verzekeringnemer na de uitgifte van het onderliggende contract ook via schriftelijk verzoek aan OneLife alle informatie verkrijgen met
betrekking tot de kosten die op het onderliggende contract worden ingehouden, of tot de vergoeding die aan de tussenpersoon toekomt.

Wijziging van kosten die van toepassing zijn op het onderliggende contract
OneLife behoudt zich het recht voor om de kosten voor haar regelgevende en prudentiële verplichtingen te wijzigen, in welk geval OneLife de verzekeringnemer binnen een redelijke termijn informeert voordat de
wijzigingen van kracht worden.
Als de verzekeringnemer de aangekondigde kostenwijziging afwijst, kan hij kosteloos overgaan tot de terugbetaling van zijn Contract voor de inwerkingtreding van de tariefswijziging.

Vaste kosten
Vaste kosten werden bepaald op 1 januari 2018 en zullen jaarlijks worden geïndexeerd op basis van de Luxemburgse “Prix à l’Indice Mobile des Salaires”. Indien de referentievaluta van het Contract verschilt van de euro,
wordt de berekening van de relevant vaste kosten gebaseerd op de wisselkoers die geldt op de dag van uitvoering van het verzoek.

Btw
Indien, als gevolg van wetten en/of voorschriften, de kosten die van toepassing zijn op het Onderliggende Contract onder de btw vallen na de uitgifte van het onderliggende Contract, is OneLife gerechtigd om aan die
kosten het bijbehorende btw-tarief toe te voegen. OneLife zal de verzekeringnemer vooraf informeren over de invoering van een dergelijke wijziging.
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Kostentype

Beschrijving

Berekeningsmethode

Maximum bedrag
gedragen door de
verzekeringnemer

Maximum bedrag
dat toekomt aan
OneLife

Maximum bedrag
betaald aan de
tussenpersoon

5.00%

-

5.00%

Entry charges
Acquisitiekosten

Een kost die wordt afgetrokken van elke bruto betaalde
premie om de uitgaven van OneLife, de analyse
en advies verstrekt door de tussenpersoon voor de
intekening om zeker te zijn dat deze in overeenstemming
is met OneLife’s doelmarkt.

Instapkosten:

De structurering van deze kosten kan een van
de volgende vormen aannemen, en zal, eenmaal
geselecteerd, geldig zijn tijdens de hele looptijd van het
Contract:

Oprichtingskosten:

1)
2)

Instapkosten (initieel bedrag)
Oprichtingskosten, in mindering gebracht over een
periode van 5 jaar

Een percentage van de netto betaalde premie. Zodra
de instapkosten in mindering zijn gebracht, wordt
het netto bedrag geïnvesteerd in de aan het Contract
gelinkte investeringen.
Een percentage van de netto betaalde premie dat over
een periode van 5 jaar (60 maanden) maandelijks
in mindering van de waarde van het Contract wordt
gebracht.

Kosten gedurende de looptijd van het Contract
Administratieve
beheerskosten

Doorlopende kosten in mindering gebracht op het
verzekeringscontract tijdens zijn levensduur om alle
kosten van onderhoud in verband met zijn administratie
te ondersteunen. Het kan gaan over een vast bedrag en/
of een percentage.

De kosten worden maandelijks berekend en
afgetrokken van de waarde van het contract.

1.261 EUR + 1.50% per
annum

1.261 EUR + 0.56%
per annum

1.33% per annum

Risicopremies

Risicopremies worden gedurende de volledige looptijd
van het contract afgetrokken om de kosten van de
bijkomende overlijdensdekking te financieren. De
kosten variëren afhankelijk van de leeftijd en de
gezondheidsstatus van de verzekerde, evenals het
bedrag van het risicokapitaal.

Deze risicopremies worden elke maand berekend en
ingehouden over de waarde van het contract.

De kosten zijn
afhankelijk van de
leeftijd, gezondheid en
risicokapitaal van de
verzekerde

De kosten zijn
afhankelijk van de
leeftijd, gezondheid
en risicokapitaal van
de verzekerde

-

Deze kosten worden geheven over de waarde van
het contract op het tijdstip van de uitvoering van het
verzoek van de verzekeringnemer

Vast bedrag, geval per
geval

Vast bedrag, geval
per geval

-

De toepasselijke risicopremies zijn bijgevoegd bij deze
algemene voorwaarden.

Ad hoc kosten
Kosten voor
Wealth Structuring
(vermogensstructurering)
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Kostentype

Beschrijving

Berekeningsmethode

Maximum bedrag
gedragen door de
verzekeringnemer

Maximum bedrag
dat toekomt aan
OneLife

Maximum bedrag
betaald aan de
tussenpersoon

Kosten voor de emissie
van een bijkomende
evaluatie

Vaste kost (bedrag) afgetrokken van het Contract bij
elk verzoek van de verzekeringnemer om de kosten te
dekken van de administratieve aspecten van de operatie.

Deze kosten worden geheven over de waarde van
het contract op het tijdstip van de uitvoering van het
verzoek van de verzekeringnemer.

50 EUR per aanvraag

50 EUR per
aanvraag

-

Kosten voor
inpandgeving, volmacht
of overdracht

Vaste kost (bedrag) afgetrokken van het Contract bij
elk verzoek van de verzekeringnemer om de kosten te
dekken van de administratieve aspecten van de operatie.

Deze kosten worden geheven over de waarde van
het contract op het tijdstip van de uitvoering van het
verzoek van de verzekeringnemer.

200 EUR per aanvraag

200 EUR per
aanvraag

-

Kosten voor wijziging van
vermogensbeheerder

Vaste kost (bedrag) afgetrokken van het Contract bij
elk verzoek van de verzekeringnemer om de kosten te
dekken van de administratieve aspecten van de operatie.

Deze kosten worden geheven over de waarde van
het contract op het tijdstip van de uitvoering van het
verzoek van de verzekeringnemer.

200 EUR per aanvraag

200 EUR per
aanvraag

-

Kosten voor wijziging van
depotbank

Vaste kost (bedrag) afgetrokken van het Contract bij
elk verzoek van de verzekeringnemer om de kosten te
dekken van de administratieve aspecten van de operatie.

Deze kosten worden geheven over de waarde van
het contract op het tijdstip van de uitvoering van het
verzoek van de verzekeringnemer.

1.000 EUR per aanvraag

1.000 EUR per
aanvraag

-

Elk ander verzoek

Vaste kost (bedrag) afgetrokken van het Contract bij
elk verzoek van de verzekeringnemer om de kosten te
dekken van de administratieve aspecten van de operatie.

Deze kosten worden geheven over de waarde van
het contract op het tijdstip van de uitvoering van het
verzoek van de verzekeringnemer.

1.000 EUR per aanvraag

1.000 EUR per
aanvraag

-

Bankkosten*

Door de depotbank toegepaste kosten (zoals
depotkosten, wisselkosten, makelaarslonen of
transferkosten). Deze kosten variëren van een depotbank
tot een andere en kan worden afgetrokken op het
moment van betaling van een premie, bij het uitvoeren
van een transactie of een betaling met betrekking tot het
contract.

Deze kosten worden rechtstreeks afgetrokken van de
nettowaarde van de activa die zijn opgenomen in het
contract en/of de waarde van de transactie.

Beheer en advies *

Kosten in verband met het vermogensbeheer en –advies
(indien van toepassing) van de onderliggende active
van een Intern Specifiek Fonds en/of Gespecialiseerd
Verzekeringsfonds. Deze kosten zijn supplementair
aan de toepasselijke kosten van het contract. De kosten
worden weergegeven in het “Document met Essentiële
Beleggersinformatie (“KIID”) van het relevante Interne
Fonds, en zijn exclusief belasting op de toegevoegde
waarde (Btw).

The fees are deducted directly from the NAV of the
Internal Dedicated Fund and/or Specialised Insurance
Fund concerned.

Externe kosten
De kosten zijn afhankelijk van de bancaire instelling.

De kost is afhankelijk van de depotbank, vermogensbeheerder en
adviseur.

De kosten worden rechtstreeks in mindering gebracht
van de NIW van het betreffende Specifieke Interne
Fonds en/of Gespecialiseerde Verzekeringsfonds.

* Beheerskosten en andere kosten met betrekking tot het beheer van een intern fonds kunnen variëren gedurende de looptijd van een onderliggend Contract, afhankelijk van de activiteit van de beheerder en/of de bewaarder
die buiten de controle van OneLife vallen. OneLife verstrekt de verzekeringnemer echter tijdig en op de juiste manier een communicatie over wijzigingen die van invloed kunnen zijn op deze externe kosten.
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Kostentype

Beschrijving

Berekeningsmethode

Maximum bedrag
gedragen door de
verzekeringnemer

Maximum bedrag
dat toekomt aan
OneLife

Maximum bedrag
betaald aan de
tussenpersoon

51 EUR voor
gedeeltelijke
afkopen met een
waarde van
minder dan
20.000 EUR
en 0,25% voor
gedeeltelijke
afkopen met een
afkoopwaarde groter
dan 20.000 EUR.

-

Uitstapkosten
Afkoopkosten (of
afkoopboete)

Kosten ingehouden op het bedrag van een afkoop. Het
kan een vast bedrag zijn en/of een percentage van het
bedrag van de afkoop.

Als er meer dan één gedeeltelijke afkoop plaatsvindt
per jaar (waarbij één jaar wordt gedefinieerd als twaalf
maanden vanaf het van kracht worden van de polis of
vanaf de verjaardatum van de polis), zijn de volgende
afkoopkosten van toepassing:
•
51 EUR voor gedeeltelijke afkoopbedragen van
minder dan 20.000 EUR;
•
0,25% van de gedeeltelijke afkoopbedragen van
meer dan 20.000 EUR.
Het saldo na deze afkoop mag niet lager zijn dan
het bedrag van de oprichtingskosten die nog niet in
mindering warden gebracht. Indien dit wel het geval
zou zijn, zal OneLife overgaan tot de volledige afkoop
van het Contract

51 EUR voor
gedeeltelijke afkopen
met een afkoopwaarde
van minder dan
20.000 EUR en 0,25%
voor gedeeltelijke
afkopen met een
afkoopwaarde groter
dan 20.000 EUR.

Geen uitstapkosten voor een volledige afkoop.
In het geval van een volledige afkoop, zullen alle nog
uitstaande oprichtingskosten voorafgaandelijk in
mindering worden gebracht.
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