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INLEIDING
Deze Kaderpolis Camelea beschrijft de algemene voorwaarden van het of de Onderliggende contract(en) (een “Onderliggend contract” of, in
het meervoud, de “Onderliggende contracten”) die door dezelfde verzekeringnemer(s) (hierna “de verzekeringnemer” genoemd) bij OneLife
ondertekend zijn.
The OneLife Company S.A., (“OneLife“), met maatschappelijke zetel in 38, Parc d’activités de Capellen, L-8308 Capellen (Groothertogdom
Luxemburg), is een Luxemburgse levensverzekeringsmaatschappij onder prudentieel toezicht van het Luxemburgse Commissariat aux Assurances
en ingeschreven in het handelsregister van Luxemburg onder het nummer B 34 402.

DEEL 1

Algemene bepalingen

Artikel 1

Het afsluiten van de Kaderpolis Camelea

1.1

De Kaderpolis Camelea wordt als afgesloten beschouwd vanaf de uitgifte door OneLife van het Certificaat voor het eerste ondertekende
Onderliggende contract van de Kaderpolis Camelea. Het Certificaat belichaamt de aanvaarding door OneLife van de intekening van de
verzekeringnemer op de Kaderpolis Camelea en op het eerste Onderliggende contract.
De verzekeringnemer gebruikt voor de intekening twee formulieren met de titel ”Intekenformulier A“ en ”Intekenformulier B“ (hierna
gezamenlijk de ”Intekenformulieren”).
De intekening kan pas aanvaard worden zodra OneLife in het bezit is van:
•
het naar behoren ingevulde en ondertekende precontractuele document door de tussenpersoon en de verzekeringnemer;
•
de naar behoren ingevulde en ondertekende Intekenformulieren;
•
alle bewijsstukken die nodig zijn voor de uitgifte van de Kaderpolis Camelea en het eerste Onderliggende contract;
•
de premiebetaling.

1.2

Het is niet mogelijk op een Kaderpolis Camelea in te tekenen zonder ook op een Onderliggend contract in te tekenen. Bovendien zal elke
intekening op een Onderliggend contract door de verzekeringnemer inhouden en in voorkomend geval bevestigen dat deze laatste met de
Kaderpolis Camelea instemt.

1.3

Elk nieuw Onderliggend contract, belichaamd door het Certificaat en in voorkomend geval aangevuld met aanhangsels, waarop deze
Kaderpolis Camelea van toepassing is, vormt een nieuw verzekeringscontract tussen de verzekeringnemer en OneLife.

Artikel 2
2.1

De Kaderpolis Camelea gaat in op de datum die wordt vermeld in het Certificaat betreffende het eerste Onderliggende contract. De
bepalingen van de Kaderpolis Camelea zijn ook van toepassing op elk later ondertekend Onderliggend contract.

Artikel 3
3.1
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Duur van de Kaderpolis Camelea

De Kaderpolis Camelea wordt afgesloten voor onbepaalde duur. In overeenstemming met artikel 20.4 van deze Kaderpolis Camelea eindigt
de polis bij het aflopen van het laatste Onderliggende contract.

Artikel 4

4.1

Aanvangsdatum van de Kaderpolis Camelea

Belangrijkste kenmerken van de Onderliggende contracten binnen de
Kaderpolis Camelea

Tenzij anders bepaald, is elk Onderliggend contract van de Kaderpolis Camelea automatisch een individueel
levensverzekeringscontract van het type tak 23. Niettemin kan de verzekeringnemer voor een kapitalisatiecontract kiezen. In beide
gevallen kiest de verzekeringnemer het type premie: vrije stortingen of regelmatige premies.
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4.2

Alle Onderliggende contracten worden uitgedrukt in rekeneenheden en zijn aan een of meer beleggingsfondsen gekoppeld. OneLife
biedt binnen de Kaderpolis Camelea een ruime waaier van beleggingsfondsen aan. De deelbewijzen ervan zijn de rekeneenheden. Alle
aangeboden fondsen zijn ofwel externe fondsen in de vorm van instellingen voor collectieve belegging in effecten (ICBE), ofwel interne
verzekeringsfondsen waarvan de activa binnen het vermogen van OneLife boekhoudkundig zijn afgezonderd.

4.3

OneLife koopt voor het bedrag van de premiestorting, na afhouding van eventuele taksen en kosten, eenheden in het (de) geselecteerde
fonds(en) aan. De waarde van een Onderliggend contract wordt berekend door het aantal aan het contract toegekende eenheden
(“rekeneenheden“) te vermenigvuldigen met hun waarde op de datum van de transactie (aankoop/verkoop).
Aangezien de ontwikkeling van de onderliggende activa van de fondsen onvoorspelbaar is, kan de waarde van een Onderliggend contract
niet van tevoren worden bepaald. Als de waarde van de onderliggende activa in de fondsen stijgt, stijgt de waarde van de rekeneenheden
evenredig, zodat ook de waarde van het Onderliggende contract stijgt. Omgekeerd, als de waarde van de onderliggende activa in de fondsen
daalt, vermindert ook de waarde van de rekeneenheden, zodat de waarde van het Onderliggende contract daalt.

4.4

Telkens als de verzekeringnemer op een nieuw Onderliggend contract intekent, wordt een Intekenformulier B ingevuld en ondertekend,
waarop hij, afhankelijk van zijn risicoprofiel, naar goeddunken het type en de duur van het contract kiest, de beleggingsstrategie bepaalt door
het(de) fonds(en) te selecteren waarin de premie belegd wordt, en de betaalwijze en het tarief voor de kosten aangaande het Onderliggende
contract. Bij een levensverzekering maakt de verzekeringnemer daarnaast zijn keuze uit de aangeboden opties voor de uitkering bij
overlijden en wijst hij een of meerdere verzekerde personen, en in voorkomend geval de begunstigde(n), aan.

4.5

Het doel van elk Onderliggend contract is via een of meer premiestortingen een kapitaal op te bouwen.

4.6

4.5.1

Op de vervaldatum van een Onderliggend contract, en behoudens volledige afkoop of overlijden van de verzekerde vóór de
eindvervaldag van het contract, wordt een kapitaal bij leven uitgekeerd dat gelijk is aan de afkoopwaarde van het Onderliggende
contract, berekend op de eindvervaldag van het Onderliggende contract
•
aan de aangewezen ”begunstigde bij leven“ of, bij ontstentenis, aan de verzekeringnemer of zijn rechthebbenden (bij
levensverzekeringscontracten);
•
aan de verzekeringnemer of aan zijn rechthebbenden (bij kapitalisatiecontracten).

4.5.2

Bij overlijden van de verzekerde vóór de eindvervaldag van het Onderliggende contract, en behoudens volledige afkoop vóór de
datum van overlijden, wordt een kapitaal bij overlijden, zoals beschreven in artikel 31 van de Kaderpolis Camelea, uitgekeerd aan
de aangewezen ”begunstigde bij overlijden“, of bij ontstentenis, aan de verzekeringnemer of zijn rechthebbenden. Het bedrag wordt
berekend na de datum van kennisgeving van het overlijden van de verzekerde, in overeenstemming met de bepalingen in artikel
30 van de Kaderpolis Camelea.

4.5.3

Bij een volledige afkoop van het Onderliggende contract vóór de eindvervaldag of het overlijden van de verzekerde wordt aan
de verzekeringnemer of zijn rechthebbenden een kapitaal uitgekeerd, dat gelijk is aan de afkoopwaarde van het Onderliggende
contract, berekend op de datum waarop het afkoopverzoek door de verzekeringnemer wordt ingediend.

Elke betaling van een prestatie door OneLife (ingevolge een verzaking, gedeeltelijke of volledige afkoop, uitkering bij overlijden of
terugbetaling op de vervaldag van het Onderliggende contract) gebeurt 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.

Artikel 5

Beschikbaarheid van de Kaderpolis Camelea en van de Onderliggende
contracten

5.1

Op de Kaderpolis Camelea kan alleen worden ingetekend door natuurlijke personen of rechtspersonen die Belgische ingezetenen zijn op het
moment van intekening op het Onderliggende contract. Op de Kaderpolis Camelea kan, onder bepaalde voorwaarden en onder voorbehoud
van voorafgaande aanvaarding door OneLife, ingetekend worden door belgen die resideren in bepaalde landen binnen of buiten de Europese
Unie. De Kaderpolis Camelea staat niet open voor ”US Persons“ (als verzekeringnemer of als uiteindelijke begunstigde) in de zin van de
Amerikaanse wetgeving.

5.2

Indien door een niet-Belgische ingezetene of een ”US Person“ op een Kaderpolis Camelea wordt ingetekend (zonder voorafgaande
aanvaarding door OneLife) of als de uiteindelijke begunstigde een “US Person” is, zullen de Kaderpolis Camelea en de Onderliggende
contracten van nul en gener waarde zijn. De gevolgen van deze nietigheid zijn bepaald in artikel 14 van de Kaderpolis Camelea.

5.3

Het maximale aantal verzekeringnemers is in principe bepaald op twee voor natuurlijke personen en op één voor rechtspersonen.

5.4

Als door twee verzekeringnemers op de Kaderpolis Camelea wordt ingetekend, betekent het overlijden van één van beiden vóór het
overlijden van de verzekerde niet de beëindiging van het contract. Tenzij anders bepaald, wordt de overlevende verzekeringnemer die
de enige titularis wordt van de aan het contract verbonden rechten.

5.5

Tenzij anders bepaald, worden, als één verzekeringnemer op de Kaderpolis Camelea 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)).
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Artikel 6

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

6.1

Het Onderliggend contract is een levensverzekeringscontract of kapitalisatiecontract onderworpen aan Belgisch recht.

6.2

Indien de verzekeringnemer zijn gewoonlijke verblijfplaats buiten België heeft gevestigd kunnen bepaalde nationale dwingende
bepalingen van toepassing zijn op het contract. Bovenvermelde bepalingen zullen opgenomen zijn in een bijlage bij het contract.
Deze bijlage zal door OneLife worden afgegeven en zal deel uitmaken van de Algemene voorwaarden. Bij wijziging van het land
van de gewoonlijke verblijfplaats tijdens het bestaan van het levensverzekeringsconctract naar een land buiten België kan OneLife
ervoor kiezen om het Onderliggend contract aan te passen overeenkomstig de nationale dwingende bepalingen van het land waar de
gewoonlijke verblijfplaats werd gevestigd. Dit zou bij wijze van bijlage bij het Onderliggend contract of een specifieke informatienota
gebeuren.

Artikel 7

Bescherming van persoonsgegevens

De toepasselijke bepalingen worden beschreven in Bijlage 5 van onderhavig document.

Artikel 8

Identificatie

8.1

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

8.2

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

Artikel 9

Aansprakelijkheid en bezwaren – Bemiddeling - Verjaring

9. 1

Onverminderd andersluidende wettelijke bepalingen die op OneLife van toepassing zijn, kan OneLife enkel aansprakelijk worden gesteld –
op contractuele of niet-contractuele basis – in het geval van kwaad opzet of zware fout van OneLife.

9.2

Behoudens in geval van kwaad opzet of zware fout van OneLife, is OneLife op geen enkele manier aansprakelijk (met name, maar niet
beperkt tot, het hercrediteren van het contract) voor transacties die op het contract worden uitgevoerd op basis van frauduleuze aanvragen
die aan OneLife worden gericht.

9.3

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.

Bemiddeling
9.4

In geval van bezwaarschrift kan de verzekeringnemer zich richten tot de Compliance Officer van OneLife, gevestigd in 38, Parc d’activités de
Capellen, L-8303 Capellen (Groothertogdom Luxemburg).

9.5

De verzekeringnemer, verzekerde of begunstigde kunnen zich ook richten tot het Commissariat aux Assurances (7 boulevard Joseph II,
L-1840 Luxembourg, Grootherdogdom Luxemburg) of tot de Ombudsman van de Verzekeringen (Meeûssquare 35, B-1000 Brussel, België www.ombudsman.as), en dit zonder afbreuk te doen aan het recht van de verzekeringnemer om gerechtelijke stappen te ondernemen.

Verjaring
9.6

De verjaringstermijn voor elke rechtsvordering voortvloeiend uit een verzekeringsovereenkomst bedraagt drie jaar. De verjaringstermijn
begint te lopen op de dag waarop het voorval, dat aanleiding geeft tot de vordering, zich heeft voorgedaan. Wanneer degene aan wie de
rechtsvordering toekomt, bewijst dat hij pas op een later tijdstip kennis heeft gekregen van het voorval, begint de termijn te lopen vanaf dat
tijdstip, maar hij verstrijkt in elk geval vijf jaar na het voorval, behoudens bedrog.

9.7

Indien de rechtsvordering ingesteld door de begunstigde, begint de verjaringstermijn te lopen vanaf de dag waarop deze tegelijk kennis heeft
van het bestaan van het contract, van zijn hoedanigheid van begunstigde en van het voorval dat de verzekeringsprestaties opeisbaar doet
worden.

9.8

De regresvordering van OneLife tegen de verzekerde of tegen de begunstigde verjaart na verloop van drie jaar, te rekenen vanaf de dag van
de betaling door OneLife, behoudens bedrog.
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Artikel 10
10.1

De Kaderpolis Camelea en de onderliggende Contracten voorzien geen enkele deelname in de winst van OneLife. Er bestaat bijgevolg geen
toewijzing van technische of financiële winsten.

Artikel 11
11.1

Voorschotten op Onderliggende contracten

OneLife staat geen voorschotten toe, noch op de Kaderpolis Camelea, noch op de Onderliggende contracten.

Artikel 12
12.1

Winstdeelnemingen

Jaarlijkse informatie van de verzekeringnemer

Jaarlijks overzicht
Eens per jaar stuurt OneLife de verzekeringnemer of zijn daartoe aangestelde gemachtigde kosteloos een jaarlijks overzicht van zijn
Kaderpolis Camelea toe, met daarin met name:
•
een overzicht met de afkoopwaarde op 31 december van het afgelopen jaar van elk Onderliggend contract waarop binnen de Kaderpolis
Camelea ingetekend is;
•
de premie(s) van elk Onderliggend contract;
•
het bedrag van de premies voor de overlijdensdekking over het afgelopen jaar (indien van toepassing);
•
het gewaarborgd rendement (in voorkomend geval);
•
een overzicht per Onderliggend contract van op initiatief van de verzekeringnemer in de loop van het afgelopen jaar uitgevoerde
transacties;
•
een overzicht per Onderliggend contract van in de loop van het afgelopen jaar ingehouden kosten.
Deze informatie is ook te allen tijde kosteloos beschikbaar op de speciale website voor cliënten van OneLife
(https:// yourassets.onelife.eu.com).
De verzekeringnemer kan deze informatie ook op elk moment verkrijgen, maar dan op schriftelijke aanvraag aan OneLife (bij een
gezamenlijke intekening kan elk van de medeverzekeringnemers deze informatie verkrijgen).

12.2

Informatie over de fondsen waarin de premies worden belegd
De verzekeringnemer kan OneLife kosteloos om een update van de fondsgegevens vragen wanneer hij in een fonds belegt of bij het jaarlijkse
overzicht van de ontwikkeling van zijn Kaderpolis Camelea, zoals hierboven in artikel 12.1 vermeld.
OneLife houdt bovendien het uitgifteprospectus en het jaar -en/of halfjaarverslag van elk van de binnen de Kaderpolis Camelea beschikbare
ICBE’s ter beschikking van de verzekeringnemer.

Artikel 13
13.1

Kennisgevingen

Kennisgevingen, zowel aan de verzekeringnemer (of in voorkomend geval zijn gevolmachtigde) als aan OneLife, en eventueel aan de
aanvaardende begunstigde, moeten schriftelijk, per post of per fax, worden meegedeeld. In het kader en binnen de mogelijke toepassingen
van de extranetsite yourassets (https://yourassets.onelife.eu.com) kunnen dergelijke kennisgevingen ook per e-mail worden verstuurd.
De informatie die de verzekeringnemer ter beschikking gesteld wordt, wordt beschouwd als door OneLife aan de verzekeringnemer ter
kennis gebracht.
Onverminderd het voorgaande erkent en aanvaardt de verzekeringnemer, indien hij op het “Intekenformulier A” 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.
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.

13.2

De kennisgevingen per post worden naar het laatste door de partijen meegedeelde adres verstuurd.

13.3

Aanhangsels zijn enkel geldig als zij op schrift gesteld zijn en met de originele handtekeningen (geen kopie van het aanhangsel) van de
vereiste partijen ondertekend zijn.
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Artikel 14

Onbetwistbaarheid

14.1

OneLife kan geen onintentionele weglatingen en/of onduidelijkheden inroepen in de verklaringen van de verzekeringnemer en/of verzekerde
na het overschrijden van een termijn van één jaar vanaf het intekenen van elk onderliggend Contract.

14.2

Zonder voorbehoud van de disposities van artikel 14.1 behoudt OneLife zich het recht voor om de nietigheid van een Onderliggend contract
in te roepen om de volgende redenen:
•
een opzettelijke verhulling of valse verklaring, zonder dewelke de afsluiting van het Onderliggende contract niet door OneLife aanvaard
zou zijn in het licht van de OneLife opgelegde identificatieverplichtingen;
•
een opzettelijke verhulling, valse verklaring of het niet melden van een statuswijziging aangaande de hoedanigheid van de
verzekeringnemer of de uiteindelijke begunstigde met betrekking tot de definitie van ”US Person“ in de zin van de Amerikaanse
wetgeving, waarvan sprake in artikel 5 van de Kaderpolis Camelea.

14.3

Indien een Onderliggend contract nietig wordt verklaard, betaalt OneLife de verzekeringnemer de volgende bedragen terug:
•
ofwel de gestorte premies, maar aan hun waarde op de datum van de kennisgeving van nietigheid van het Onderliggende contract;
•
ofwel, indien de premies in beleggingsfondsen zijn belegd, de waarde van de rekeneenheden, die verkocht worden op de wijze en
volgens de regels die in artikel 30 van de Kaderpolis Camelea bepaald zijn, na aftrek van alle verlopen maar nog niet geïnde kosten op
de datum van de kennisgeving van nietigheid van het Onderliggende contract.

14.4

In geen geval worden de verzekeringnemer de volgende bedragen terugbetaald:
•
de bij de storting van de premie(s) aan de verzekeringnemer aangerekende taksen;
•
de acquisitie- en beheerskosten en andere op de datum van kennisgeving verlopen kosten;
•
de eventuele afkoopvergoedingen.

Artikel 15
15.1

Online raadpleging en beheer van de Onderliggende contracten

OneLife biedt de verzekeringnemer de mogelijkheid om, onder bepaalde voorwaarden, zoals beschreven in bijlage 2 van de Kaderpolis
Camelea, zijn contracten online te raadplegen en beheertransacties uit te voeren op de extranetsite yourassets (https://yourassets.onelife.
eu.com) die door OneLife ter beschikking van de verzekeringnemer wordt gesteld.

Artikel 16

Wijzigingen

16.1

OneLife kan, zonder voorafgaande aankondiging of toestemming, bepalingen van de Kaderpolis Camelea wijzigen (i) die voor de
verzekeringnemer niet van essentieel belang zijn, (ii) die voortvloeien uit nieuwe taksen op de verzekeringscontracten, nieuwe belastingen
en/of heffingen van elke aard, of (iii) die voortvloeien uit wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen. Elke andere wijziging, zal met
een redelijke aankondigingstermijn worden meegedeeld aan de verzekeringnemer, die over het recht zal beschikken om de gewijzigde
Onderliggende contracten op te zeggen. Indien de verzekeringnemer de Onderliggende contracten niet opzegt binnen de daarvoor voorziene
termijn, zal de wijziging met onmiddellijke ingang worden toegepast op de Kaderpolis Camelea en op alle openstaande Onderliggende
contracten.

16.2

De verzekeringnemer die, binnen de bepalingen van dit artikel, een of meer gewijzigde Onderliggende contracten wenst op te zeggen, dient
zijn opzeggingsaanvraag , via deurwaardersexploot of via aangetekende zending met ontvangstbevestiging, aan OneLife te richten binnen
30 kalenderdagen na de kennisgeving hierboven vermeld in artikel 16.1. De opzeggingsaanvraag zal alleen geldig zijn als zij uitdrukkelijk
gesteld is en vergezeld gaat van alle contractuele documenten die OneLife de verzekeringnemer verstrekt heeft. Bij de opzegging van een
Onderliggend contract betaalt OneLife de afkoopwaarde op het moment van de opzegging terug, met dien verstande dat de afkoopkosten
in een deze omstandigheden niet in mindering worden gebracht. Opzegging van de Kaderpolis is alleen mogelijk als alle Onderliggende
contracten zijn opgezegd.

Artikel 17

Belangenconflict

17.1

OneLife verbindt zich ertoe haar cliënten, tussenpersonen en handelspartners de best mogelijke kwaliteit van dienstverlening te bieden.
De maatschappij past een preventiebeleid toe voor belangenconflicten dat tot doel heeft haar cliënten (verzekeringnemers) te beschermen
tegen elke situatie die het gevolg is van de levering van verzekeringsbemiddelingsdiensten of de uitoefening van andere activiteiten die
hun belangen zouden kunnen schaden. Onder belangenconflict moet bijvoorbeeld worden verstaan een situatie waarin de belangen van
OneLife onverenigbaar zouden zijn met deze van een van haar cliënten of ervan zouden afwijken, of een situatie waarin de belangen van een
bepaalde cliënt of groep cliënten onverenigbaar zouden zijn met deze van een andere klant of groep cliënten.

17.2

Wanneer de door OneLife of een van haar agenten genomen organisatorische of administratieve maatregelen om een belangenconflict te
beheren niet zouden volstaan om, met redelijke zekerheid, te garanderen dat het risico van de belangen van de verzekeringnemer te schaden
wordt vermeden, zal de maatschappij vooraleer in zijn naam op te treden, de verzekeringnemer duidelijk informeren over de algemene aard
en/of de bron van het belangenconflict. Deze informatie zal worden meegedeeld op een duurzaam medium en voldoende gedetailleerd om
de verzekeringnemer in staat te stellen een geïnformeerde beslissing te nemen over de bemiddeling in verzekeringen of de uitoefening van
andere activiteiten in het kader waarvan het belangenconflict optreedt.
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17.3

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 (Groothertogdom Luxemburg).

17.4

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.

DEEL 2

Gemeenschappelijke bepalingen voor alle types Onderliggende contracten

Artikel 18

Het afsluiten van een Onderliggend contract

18.1

Elk Onderliggend contract wordt als afgesloten beschouwd wanneer OneLife het Certificaat uitgeeft dat de materiële bevestiging vormt van
de aanvaarding door OneLife van de intekening op dat Onderliggend contract.
De verzekeringnemer tekent in aan de hand van de Intekenformulieren.

18.2

OneLife kan de intekening pas aanvaarden na in het bezit gesteld te zijn van:
•
de naar behoren ingevulde en ondertekende Intekenformulieren;
•
alle voor de uitgifte van het Onderliggende contract vereiste bewijsstukken (alsook eventueel een nieuwe analyse van de behoeften van
de verzekeringnemer of een nieuw investeringsprofiel); en
•
de premiebetaling.

Artikel 19
19.1

Aanvangsdatum van een Onderliggend contract

Elk Onderliggend contract waarop in het kader van de Kaderpolis Camelea wordt ingetekend, gaat in op de datum die in het Certificaat
vermeld is.

Artikel 20

Duur van een Onderliggend contract

20.1

De verzekeringnemer zal voor elk Onderliggend contract een duur bepalen, die tussen 10 en 99 jaar moet liggen.

20.2

Bij levensverzekeringen wordt het Onderliggende contract voor levenslange duur uitgegeven indien de duur van het Onderliggende contract
niet in het Intekenformulier vermeld is.

20.3

Bij kapitalisatiecontracten wordt het Onderliggende contract voor 99 jaar uitgegeven indien de duur van het Onderliggende contract niet in
het Intekenformulier vermeld is.

20.4

Na afloop van de in bovenstaand artikel 20.1 bepaalde duur (en tenzij een begunstigde bij leven is aangewezen), wordt het Onderliggende
contract jaarlijks stilzwijgend verlengd. De verlenging gaat in wanneer de termijn van het Onderliggende contract verstreken is, tenzij een
van de partijen uiterlijk 1 maand vóór het verstrijken van de termijn van het Onderliggende contract opzegt per aangetekend schrijven met
ontvangstbevestiging.

20.5

Het Onderliggende contract wordt in de volgende gevallen beëindigd:
•
bij een opzegging tijdens de bedenktermijn door de verzekeringnemer in overeenstemming met artikel 28 van deze Kaderpolis
Camelea; of
•
bij een volledige afkoop door de verzekeringnemer in overeenstemming met artikel 24.1 van deze Kaderpolis Camelea; of
•
op de eindvervaldag van het Onderliggende contract (tenzij bij automatische verlenging); of
•
bij het overlijden van de verzekerde (of van de langstlevende verzekerde bij een verzekering op twee levens) indien het Onderliggende
contract een levensverzekeringscontract is.

20.6

OneLife behoudt zich het recht voor om een Onderliggend contract met regelmatige premies te beëindigen bij het uitblijven van de
premiebetalingen wanneer de waarde van het contract minder dan 2.500 EUR bedraagt (of de tegenwaarde in een van de volgende valuta’s:
USD, GBP, CHF).
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Artikel 21
21.1

Premies

Onderliggend contract met vrije stortingen
21.1.1

Bij de ondertekening van elk Onderliggend contract voert de verzekeringnemer een eerste storting uit (minimumbedrag vermeld in
de onderstaande tabel).
Na de uitgifte van het Onderliggende contract kan de verzekeringnemer op elk moment een of meer aanvullende premies in zijn
Onderliggend contract storten, onder voorbehoud van aanvaarding door OneLife, voor eender welk bedrag dat hoger is dan het in
de tabel vermelde minimumbedrag.
Het minimumbedrag van de premies in een Onderliggend contract met vrije stortingen is als volgt bepaald:

21.2

Eerste storting

Vrije aanvullende storting

10.000 EUR*

2.500 EUR*

21.1.2

Bij elke storting duidt de verzekeringnemer aan in welk(e) fonds(en) hij zijn premie wenst te beleggen. Indien dit niet gepreciseerd
is, wordt de premie belegd in een geldmarktfonds dat met de valuta van het Onderliggende contract overeenstemt. Voor zover nodig
wordt verduidelijkt dat OneLife niet verantwoordelijk is voor de keuze van het geldmarktfonds waarin de premies worden belegd.

21.1.3

Voorafgaand aan elke storting moet de verzekeringnemer mogelijk, op verzoek van OneLife, aanvullende documenten of informatie
bezorgen en dit om OneLife in staat te stellen aan alle op haar toepasselijke wettelijke verplichtingen te voldoen.

Onderliggend contract met regelmatige premies
21.2.1

Bij de intekening op een Onderliggend contract met regelmatige premies doet de verzekeringnemer bij de opening van het
Onderliggende contract een eerste storting en daarna regelmatige stortingen (minimumbedragen vermeld in de onderstaande
tabel).
Het minimumbedrag van de regelmatige premies hangt af van de betalingsfrequentie, die de verzekeringnemer vrij kiest uit de
volgende opties: maandelijkse, driemaandelijkse of jaarlijkse betaling.
Het minimumbedrag van de premies in een Onderliggend contract met regelmatige premies is als volgt bepaald:
Initieel bedrag bij
opening

Maandelijkse premie

Driemaandelijkse
premie

Jaarlijkse premie

1.200 EUR*

100 EUR*

300 EUR*

1.200 EUR*

Indien de verzekeringnemer in de loop van het contract het bedrag van zijn premie wenst te verhogen, dient hij OneLife daarvan
middels het daartoe bestemde formulier schriftelijk op de hoogte te stellen.

21.3

21.2.2

Bij de intekening duidt de verzekeringnemer aan in welk(e) fonds(en) hij zijn premies wenst te beleggen. Indien dit niet
gepreciseerd is, wordt de premie belegd in een geldmarktfonds dat met de valuta van het Onderliggende contract overeenstemt.
Voor zover nodig wordt verduidelijkt dat OneLife niet verantwoordelijk is voor de keuze van het geldmarktfonds waarin de premies
worden belegd. De voor de belegging van de premies uitgekozen fondsen kunnen na het afsluiten van het Onderliggende contract
op elk moment gewijzigd worden, middels een schriftelijke aanvraag aan OneLife en desgevallend een voorafgaande goedkeuring
van de geschiktheid of passendheid van de gewenste transactie.

21.2.3

De betaling van de premie of van een deel daarvan is niet verplicht. Elke aanvraag tot opschorting van betaling van regelmatige
premies in een Onderliggend contract, hetzij tijdelijk, hetzij definitief, moet schriftelijk aan OneLife worden meegedeeld. De
verzekeringnemer kan ook op elk moment beslissen om de betalingen te hervatten.

21.2.4

De verzekeringnemer behoudt evenwel op elk moment het recht om aanvullende premies in zijn contract met regelmatige premies
te storten op de in artikel 21.1.2. bepaalde voorwaarden.

Oorsprong van de fondsen
Door de Intekenformulieren te ondertekenen, verbindt de verzekeringnemer zich ertoe dat geen enkele storting van frauduleuze aard is,
afkomstig van een inbreuk op de Richtlijn 2005/60/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 oktober 2005 tot voorkoming van het
gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme (hierna de “Anti-Witwasrichtlijn”) of op de
Luxemburgse wet van 12 november 2004, zoals gewijzigd en aangevuld door de toepasselijke groothertogelijke wetten en reglementen. Bij
de intekening en bij elke latere premiestorting verbindt de verzekeringnemer zich ertoe elk bewijsstuk over de oorsprong van de fondsen voor
te leggen dat door OneLife wordt gevraagd.
Door de Intekenformulieren te ondertekenen, verbindt de verzekeringnemer zich ertoe dat de intekening en de latere transacties niet worden
gebruikt voor het witwassen van fondsen of de financiering van terrorisme.

* of de tegenwaarde in een van de volgende valuta’s: USD, GBP, CHF.
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21.4

Betalingen
21.4.1

De premies kunnen worden betaald:
• via bankoverschrijving naar een van de volgende bankrekeningen bij
BGL BNP Paribas S.A.
EUR

IBAN LU28 0030 8102 5709 1500

BIC: BGLLLULL

USD

IBAN LU53 0030 8102 5776 5200

BIC: BGLLLULL

GBP

IBAN LU12 0030 8102 5767 3400

BIC: BGLLLULL

CHF

IBAN LU57 0030 8102 5713 2300

BIC: BGLLLULL

of BNP Paribas Fortis Bank S.A. in België
EUR

IBAN BE03 0017 9290 7984

BIC: GEBABEBB

De premies moeten worden betaald in de valuta aangeduid op het Onderliggende contract.
In het geval van betaling van de premies in een andere valuta dan aangeduid op het Onderliggende contract, zal OneLife
genoodzaakt zijn om de premies om te zetten naar de valuta aangeduid op het Onderliggende contract, met een mogelijke
vertraging en/of bijkomende kosten voor rekening van de verzekeringnemer tot gevolg.
• per cheque aan OneLife.

21.5

21.4.2

De regelmatige premies worden betaald via automatische debitering van de bankrekening van de verzekeringnemer.

21.4.3

De onafhankelijke tussenpersonen (makelaars, vermogensbeheerders, …) bij wie de verzekeringnemer op Onderliggende contracten
van OneLife kan intekenen, zijn geen gevolmachtigde agenten van OneLife. Zij zijn bijgevolg niet gemachtigd om premies te innen,
intekeningen te aanvaarden of contractuele documenten op te stellen in naam van OneLife.

21.4.4

In bepaalde landen zijn transfers van kapitaal naar of vanuit het buitenland onderworpen aan douaneformaliteiten.

Belegging van de premie
21.5.1

Elke door de verzekeringnemer betaalde premie wordt na aftrek van alle taksen en instapkosten belegd in het(de) door de
verzekeringnemer gekozen fonds(en). De premies worden omgezet in rekeneenheden die de deelbewijzen van het(de) gekozen
beleggingsfonds(en) vertegenwoordigen.
Naargelang de acquisitiekostenstructuur waarvoor de verzekeringnemer opteert op het moment van intekening op elk nieuw
Onderliggend contract of van de storting van elke aanvullende premie zal het allocatiespercentage van de netto premie verschillen:
• De netto premie wordt altijd voor minstens 100% aan het Onderliggende contract toegewezen.
• Indien de verzekeringnemer een natuurlijke persoon is en de jaarlijkse taks op de verzekeringsverrichtingen op de intekening
op zijn levensverzekering verschuldigd is, en indien hij voor de kostenstructuur “oprichtingskosten” heeft gekozen, dan wordt
de netto premie in principe aan het Onderliggend contract toegewezen ten belope van minimaal 100%, vermeerderd met het
bedrag van de jaarlijkse taks op de verzekeringsverrichtingen tegen het op het moment van de intekening geldende tarief.

21.5.2

21.6

Reductie en omzetting
De verzekeringnemer heeft geen recht op reductie, omzetting of transformatie van zijn onderliggend Contract.

Artikel 22
22.1

De initiële storting wordt belegd zoals beschreven in artikel 30 van de Kaderpolis Camelea, ten vroegste op de eerste werkdag in
het Groothertogdom Luxemburg na de in artikel 19 hierboven vermelde aanvangsdatum van het Onderliggende contract. Elke
aanvullende (vrije of regelmatige) premie wordt belegd zoals in artikel 30 van de Kaderpolis Camelea beschreven, ten vroegste op
de eerste werkdag in het Groothertogdom Luxemburg na de ontvangst door OneLife van (i) de aanvraag tot aanvullende storting (in
het geval van een Onderliggend contract met vrije stortingen) en (ii) de premie op de rekening in de valuta van het Onderliggende
contract, zoals in artikel 21.4.1 vermeld.

Informatie over de fondsen

De fondsen
22.1.1

OneLife biedt binnen de Kaderpolis Camelea een ruime waaier van beleggingsfondsen aan. De deelbewijzen ervan zijn de
rekeneenheden.
Alle aangeboden fondsen zijn ofwel externe fondsen in de vorm van ICBE’s, ofwel interne verzekeringsfondsen waarvan de activa
eigendom zijn van OneLife en die binnen haar vermogen boekhoudkundig volledig afgezonderd zijn. De kenmerken van deze
fondsen, evenals de bijbehorende risico’s, zijn beschreven in de gegevensfiche, de informatienota of, in voorkomend geval, het
prospectus van elk fonds.
De eenheden van elk intern fonds kunnen op besluit van OneLife worden geconsolideerd of onderverdeeld, en dit zonder de
verzekeringnemer te benadelen.
De verzekeringnemer kan geen rechten op de activa van de aangeboden fondsen laten gelden.
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22.1.2

Voor elk bestaand of later aangeboden fonds houdt OneLife een beheerreglement, in voorkomend geval in de vorm van een
gegevensfiche of een informatienota, ter beschikking van de verzekeringnemer. Dit beheerreglement wordt ook meegedeeld aan de
verzekeringnemer op zijn verzoek. Het omvat de volgende gegevens (waar van toepassing):
• de voorwaarden en -procedures voor wijziging van dat reglement;
• de identiteit en de kwalificaties van de onafhankelijke accountant(s) die de onroerende goederen waarderen, en hun besluiten
naar aanleiding van de recentste waardering van die onroerende goederen;
• wanneer het fonds niet volledig wordt beheerd door de verzekeringsmaatschappij zelf, de identiteit van de beheerders met
precieze vermelding van hun opdracht, alsook de benaming, de firmanaam , de statutaire zetel van deze vennootschap en de
belangrijkste administratieve zetel, indien die verschilt van de statutaire zetel;
• de omstandigheden waarin tot liquidatie van het fonds kan worden overgegaan en de liquidatieprocedures, in het bijzonder met
betrekking tot de rechten van de verzekeringnemers of de begunstigden;
• de beleggingsdoelstellingen van het fonds (met inbegrip van de financiële doelstellingen, meer bepaald het nastreven
van kapitaalmeerwaarde of inkomsten en, in voorkomend geval, de waarborgen; het beleggingsbeleid, de criteria voor
activaspreidling, de beperkingen van het beleggingsbeleid, vooral de maximale en minimale quota voor de activaklassen, de
financiële technieken en instrumenten die niet voor het beheer van het fonds in aanmerking komen, en de bevoegdheden op
het gebied van leningen die bij het beheer van het fonds) gebruikt mogen worden;
• de procedures en voorwaarden voor afkoop en overdracht van eenheden en de omstandigheden waarin die geschorst kunnen
worden;
• een beschrijving van de regels voor de bepaling en de bestemming van de inkomsten;
• de regels voor de waardering van de activa;
• de wijze waarop de eenheidswaarde bepaald wordt (en meer bepaald de berekeningsfrequentie en berekeningswijze van de
eenheidswaarde, de valuta waarin de eenheidswaarde is uitgedrukt, de opgave van de kosten met betrekking tot verkoop-,
uitgifte-, terugbetalings- en overdrachtstransacties van eenheden, en de vermelding van de middelen, de locaties en de
frequentie van publicatie van de eenheidswaarde);
• de berekeningswijze van de kosten en, voor de onroerende goederen, de aard van de commissies, vergoedingen, kosten en
lasten die door het fonds gedragen worden, alsook de berekeningswijze en boeking en de begunstigden, met vermelding of,
en eventueel in welke mate, de vergoeding betrekking heeft op de activa die niet direct of indirect belegd zijn in onroerende
goederen; en
• voor elk fonds voor belegging in roerende goederen, de risicoklasse waaronder het valt.
Naast de bovenstaande informatie zal OneLife de volgende informatie ter beschikking van de verzekeringnemer houden:
Voor externe fondsen:
• de naam van het fonds en eventueel van het subfonds;
• de naam van de beheermaatschappij van het fonds of het subfonds;
• het beleggingsbeleid van het fonds, met vermelding van een eventuele geografische en/of sector? specialisatie;
• elke aanwijzing in het land van oorsprong van het fonds of bij gebrek daaraan in het land waar de verzekeringnemer zijn
woonplaats heeft, betreffende de risicoclassificatie of het beleggersprofiel voor het fonds;
• de nationaliteit van het fonds en de bevoegde toezichthoudende overheid;
• de aanduiding of het fonds al dan niet conform de gewijzigde Richtlijn 2009/65/CE is;
• de oprichtingsdatum van het fonds en, in voorkomend geval, de sluitingsdatum;
• de jaarlijkse prestaties van het fonds voor elk van de vijf laatste boekjaren of bij gebrek daaraan, sinds de oprichtingsdatum van
het fonds;
• het electronische adres van de plaats waar het prospectus en de jaar- en halfjaarverslagen van het fonds kunnen worden
aangevraagd of geraadpleegd;
• de manier waarop de inventariswaarde van het fonds gepubliceerd wordt;
• elke eventuele beperking van het recht op terugbetaling van de deelbewijzen op eerste aanvraag.
Voor interne fondsen:
• de naam van het interne fonds;
• de identiteit van de beheerder van het interne fonds;
• het type intern fonds volgens de classificatie in punt 5.1.1 van de Lettre Circulaire 15/3 van het Luxemburgse Commissariat
aux Assurances;
• het beleggingsbeleid van het fonds, met vermelding van een eventuele geografische en/of sector? specialisatie;
• de aanduiding of het fonds al dan niet in alternatieve fondsen mag beleggen;
• aanwijzingen betreffende het beleggersprofiel of de beleggingshorizon;
• de oprichtingsdatum van het fonds en in voorkomend geval de looptijd;
• de jaarlijkse prestaties van het fonds voor elk van de laatste vijf jaar of bij gebrek daaraan, sinds de oprichtingsdatum;
• de benchmark die het fonds tracht na te volgen of, als er niet expliciet een dergelijke referentie is vastgelegd, één of meer
benchmarks waartegen de prestaties van het interne fonds gemeten kunnen worden;
• de plaats waar de gegevens betreffende de afzonderlijke boekhouding van het interne fonds kunnen geraadpleegd of verkregen
worden;
• de manier waarop de inventariswaarde van het fonds berekend en, in voorkomend geval, gepubliceerd wordt;
• de procedures voor afkoop van de deelbewijzen.
De bovenstaande informatie kan voor elk gekozen fonds kosteloos bij OneLife worden aangevraagd vooraleer in dat fonds belegd
wordt.
Bij het jaaroverzicht van de ontwikkeling van zijn contract kan de verzekeringnemer op verzoek gratis een geactualiseerde versie
van de bovenvermelde informatie ontvangen. De verzekeringnemer kan met name informatie vragen over de laatste jaarlijkse
prestaties van de onderliggende fondsen in zijn contract.
Deze informatie is ook te vinden op de website www.onelife.eu.com (rubriek “Onze Produkten/ Fondsen”).
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22.2

22.1.3

OneLife houdt bovendien het uitgifteprospectus en het jaar -en/of halfjaarverslag van elk van de binnen het Onderliggende
contract beschikbare ICBE’s ter beschikking van de verzekeringnemers.

22.1.4

De verzekeringnemer wordt verzocht om vóór elke intekening of storting aandachtig het beheerreglement te lezen van elk fonds
waarin hij wenst te beleggen.

Principes voor de waardering van de interne fondsen
De waarde van een fonds hangt af van de onderliggende activa waaruit het is opgebouwd. De waardering is op de volgende principes
gebaseerd:
•
activa met een officiële beursnotering of die op eender welke andere gereglementeerde markt verhandeld worden: de waardering van elk
effect is gebaseerd op de recentste gekende koers op de waarderingsdatum;
•
activa zonder officiële beursnotering of die niet op een beurs of op eender welke andere gereglementeerde markt verhandeld worden:
hun handelswaarde wordt bepaald op basis van de indicatieve koersen die de beurs publiceert, of op basis van een methode die door het
Commissariat aux Assurances aanvaard is.
De waarde van een fonds is de resultante van de overeenkomstige waarde van de activa, vermeerderd met de niet? belegde liquiditeiten
en de verlopen, maar niet vervallen intrest, en verminderd met uitgaven, taksen en andere kosten met betrekking tot het fonds of voor het
verwerven, beheren, bewaren, waarderen en realiseren van de activa, evenals de specifieke financiële beheerskosten voor de interne fondsen.
Elk fonds is in de rekeningen van OneLife afzonderlijk geboekt en is in eenheden verdeeld. Er kunnen verschillende types of categorieën van
eenheden worden vastgelegd. Binnen eenzelfde fonds hebben de eenheden van een bepaald type of een bepaalde categorie altijd dezelfde
waarde. In een fonds worden pas nieuwe eenheden gecreëerd als daarmee overeenstemmende activa aan het fonds worden toegevoegd.
Behalve voor de betaling van uitgaven, taksen en andere kosten of herbeleggingen worden ook geen activa uit een fonds gehaald zonder
gelijktijdige annulering van het overeenkomstige aantal eenheden.

22.3

Berekening van de prijs per eenheid in een intern fonds
De prijs van een eenheid van een intern fonds is gelijk aan de waarde van dat fonds gedeeld door het aantal eenheden waaruit het fonds
op dat moment bestaat. De prijzen worden berekend op elke waarderingsdag aan de frequentie die is vermeld in de gegevensfiche of de
informatienota van het fonds.
In bepaalde uitzonderlijke omstandigheden mag OneLife de berekening van de prijs van de eenheden tijdelijk opschorten. Als de duur van
deze opschorting een bepaald aantal dagen overschrijdt, wordt een kennisgeving verspreid via alle geëigende kanalen. De opgeschorte
transacties zullen worden uitgevoerd aan de prijs van de eerste dag na de beëindiging van de opschorting.

22.4

Wijziging m.b.t. de beleggingspolitiek en/of afsluiting van fondsen
22.4.1

Indien OneLife om eigen economische redenen beslist om de verkoop van een extern fonds op te schorten of stop te zetten, of
indien de beheerder van een extern fonds OneLife meedeelt dat hij tijdelijk of definitief de activiteiten van dat fonds stopzet, met
name wegens een liquidatie, absorptie of fusie, vervangt OneLife dat fonds via een gratis arbitrage door een ander fonds met een
vergelijkbare financiële oriëntatie, of bij gebrek daaraan door een geldmarktfonds, na de betrokken cliënten hiervan op de hoogte
te hebben gesteld. De cliënten beschikken evenwel over de mogelijkheid om hun spaargeld via een gratis arbitrage in andere
beschikbare fondsen binnen hun Onderliggend contract onder te brengen. De verzekeringnemer heeft trouwens bij de liquidatie
van een fonds de keuze tussen een interne overdracht en de liquidatie van de theoretische afkoopwaarde en er is geen enkele
schadeloosstelling of uitstapvergoeding van toepassing.

22.4.2

Indien OneLife om eigen, economische redenen beslist om het beleggingsbeleid van een intern fonds “beduidend” te wijzigen of
om een intern fonds af te sluiten, zal OneLife voorstellen om ofwel een gratis arbitrage uit te voeren naar een ander intern of extern
fonds met een gelijkaardig beleggingsbeleid en kostenniveau als het afgesloten fonds of het fonds waarvan het beleggingsbeleid
is gewijzigd, ofwel een gratis arbitrage uit te voeren naar liquiditeiten of een intern of extern fonds zonder beleggingsrisico, ofwel
het(de) betrokken Onderliggende contract(en) kosteloos op te zeggen.
Als de verzekeringnemer binnen de geldende reglementaire termijn geen keuze heeft gemaakt, neemt het door OneLife
voorgestelde vervangingsfonds automatisch de plaats in van het fonds waarvan de beleggingspolitiek zal worden gewijzigd of dat
zal worden afgesloten. Onder “beduidende” wijziging zal worden verstaan: elke wijziging van het beleggingsbeleid die ertoe leidt
dat het nieuwe beleid niet meer strookt met de omschrijving die de verzekeringnemer eerder verstrekt was.

Artikel 23
23.1
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Risico’s

De verzekeringnemer verklaart de lijst van fondsen die beschikbaar is op de website www.onelife.eu.com (rubriek “Onze Produkten/
Fondsen”) ontvangen en gelezen te hebben. Daarnaast verklaart hij kennis genomen te hebben van de beschrijvingen en/of de
informatienota’s of afwijkingen met betrekking tot de verschillende beschikbare fondsen waarin hij wenst te beleggen De verzekeringnemer
is eveneens geïnformeerd van de risico’s die inherent zijn aan fondsen, met name aan het feit dat, in functie van het/de fonds(en) dat/die
werd(en) gekozen:
•
Er een risico op verlies is dat totaal zou kunnen zijn;
•
Er hefboomeffecten zouden kunnen optreden;
•
De volatiliteit hoger of minder hoog zou kunnen zijn;
•
Er een risico op illiquiditeit is van delen van het/de fonds(en).
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23.2

De verzekeringnemer is zich ervan bewust dat de beleggingsfondsen die aan de door OneLife uitgegeven Onderliggende contracten
gekoppeld zijn, onderhevig zijn aan op- en neerwaartse marktschommelingen, en dat OneLife in geen geval een rendement of kapitaal
garandeert (met uitzondering van de fondsen met gewaarborgde rentevoet). OneLife heeft geen vat op de schommelingen van de financiële
markten en de rendementen in het verleden vormen geen voorspelling van de toekomstige rendementen. OneLife verbindt zich alleen met
betrekking tot het aantal rekeneenheden, en niet met betrekking tot hun waarde. Het financiële risico met betrekking tot de intekening wordt
volledig door de verzekeringnemer gedragen.
De verzekeringnemer verklaart uitdrukkelijk dat hij samen met zijn tussenpersoon en voor het sluiten van het contract een analyse heeft
uitgevoerd van zijn eisen en behoeften, op basis van zijn kennis en ervaringen, alsook van zijn financiele situatie en beleggingsobjectieven.
Deze analyse zal aan OneLife moeten worden gecommuniceerd om deze toe te laten om te bepalen of de capaciteit van de verzekeringnemer
om in de gekozen fonds te investeren voldoende is.

23.3

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 van een Onderliggend contract kan de afkoopwaarde lager zijn dan het bedrag van de belegde
premies.

Artikel 24

Afkoop

De verzekeringnemer kan elk Onderliggend contract voor de eindvervaldag gedeeltelijk of volledig afkopen in overeenstemming met de onderstaande
bepalingen.
Elk verzoek tot volledige of gedeeltelijke afkoop moet schriftelijk worden gedaan, zo nodig met behulp van het passende formulier dat door Onelife
aan de verzekeringnemer ter beschikking wordt gesteld. De verzekeringnemer dient zijn aanvraag aan OneLife te vervolledigen met een conform
verklaarde kopie van zijn geldige identiteitsdocument, zodat OneLife de gebruikelijke verificaties en een bewijs van de bankgegevens kan uitvoeren.
Dit formulier moet worden ingevuld na overleg met de tussenpersoon of, indien van toepassing, Onelife en dient ook het akkoord of de weigering van
de verzekeringnemer te bevatten om het advies van de tussenpersoon of OneLife te volgen.
Voor een verzoek tot volledige afkoop, dient de verzekeringnemer Onelife ook het origineel van de Bijzondere Voorwaarden te bezorgen. Onelife
kan afwijken van deze vraag tot documentatie zonder de geldigheid van de ontvangen afkoopinstructie in twijfel te trekken en zonder enige
aansprakelijkheid in dit verband.
Na ontvangst van het verzoek tot afkoop kan Onelife de verzekeringnemer vragen om elk document of aanvullende informatie te verstrekken die zij
nuttig acht voordat het verzoek wordt uitgevoerd.
Ten vroegste op de eerste werkdag in het Groothertogdom Luxemburg na de dag van ontvangst van alle hieronder genoemde documenten, verkoopt
OneLife alle rekeneenheden die aan het Onderliggende contract toegewezen zijn (volledige afkoop) of een gedeelte daarvan (gedeeltelijke afkoop),
zoals beschreven in artikel 30 van de Kaderpolis Camelea. De afkoopwaarde wordt uitbetaald nadat alle aan het Onderliggende contract toegewezen
eenheden te gelde gemaakt en op de rekening van OneLife gestort zijn.
De afkoopwaarde van een Onderliggend contract is gelijk aan de tegenwaarde, in de referentievaluta van het contract, van het op het Onderliggende
contract ingeschreven aantal rekeneenheden van elk fonds, verminderd met eventuele nog niet geïnde oprichtingskosten, als de verzekeringnemer
voor de acquisitiekostenstructuur ”oprichtingskosten” heeft geopteerd, en alle andere toepasselijke kosten of vervallen, maar nog niet geïnde kosten
(met name de beheerskosten).
OneLife verbindt zich alleen met betrekking tot het aantal rekeneenheden, en niet met betrekking tot hun waarde, die aan op- en neerwaartse
schommelingen onderhevig is. Het financiële risico van de transacties wordt bijgevolg volledig door de verzekeringnemer gedragen.
OneLife wenst de aandacht te vestigen op het volgende:
•
een gedeeltelijke afkoop kan consequenties hebben of het beleggingsrendement en/of het investeringsprofiel van de verzekeringnemer
beïnvloeden;
•
de gedeeltelijke of volledige afkoop kan belastbaar zijn;
•
de gedeeltelijke of volledige afkoop van een bestaand Onderliggend contract met de bedoeling op een ander Onderliggend contract in te tekenen,
valt doorgaans in het nadeel van de verzekeringnemer uit en vereist een voorafgaandelijke analyse door de Tussenpersoon.
24.1

Volledige afkoop
De volledige afkoop van een Onderliggend contract beëindigt het Onderliggende contract. Als alle Onderliggende contracten van de
Kaderpolis Camelea zijn teruggekocht, wordt de Kaderpolis Camelea beëindigd.
In geval van een volledige afkoop van een Onderliggend contract vóór het einde van het 4e jaar na de aanvangsdatum, behoudt OneLife zich
het recht voor om degressieve uitstapkosten te innen. Nadere gegevens daarover zijn te vinden in Bijlage 6 van deze Kaderpolis Camelea.
De aanvraag tot afkoop moet schriftelijk, door de verzekeringnemer gedateerd en ondertekend, verzonden worden naar OneLife, samen met
een voor echt verklaarde kopie van zijn geldige identiteitskaart.
Mogelijk moet de verzekeringnemer voor elke volledige afkoop ook, op verzoek van OneLife, aanvullende documenten of informatie bezorgen
en dit om OneLife in staat te stellen aan alle op haar toepasselijke wettelijke verplichtingen te voldoen.
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24.2

Gedeeltelijke afkoop
Elke aanvraag tot gedeeltelijke afkoop moet aan de volgende hierna vermelde voorwaarden voldoen:
•
Het aangevraagde minimumbedrag per afkoop mag niet minder zijn dan 2.000 EUR (of de tegenwaarde in een van de volgende valuta’s:
USD, GBP, CHF).
•
De verzekeringnemer moet vermelden welke fondsen hij wenst te laten verkopen. Als dit niet wordt vermeld, zal de afkoop proportioneel
worden toegepast op het geheel van de fondsen dat toegewezen is in het onderliggende Contract.
•
Na de gedeeltelijke afkoop mag de waarde van het Onderliggende contract niet minder bedragen dan 2.500 EUR (of de tegenwaarde in
één van de volgende valuta’s: USD, GBP, CHF).
Wanneer de verzekeringnemer in het Onderliggende contract voor de acquisitiekostenstructuur ”oprichtingskosten” heeft geopteerd, is het
aantal toegelaten gedeeltelijke terugkopen beperkt tot 12 per jaar (vanaf de verjaardag van het Onderliggende Contract), zonder dat de nog
niet geïnde oprichtingskosten worden ingehouden.
Als gedurende een jaar meer dan 12 gedeeltelijke terugkopen worden uitgevoerd, gaat OneLife bij de dertiende gedeeltelijke afkoop over tot
de volledige verrekening van de nog niet geïnde oprichtingskosten van het betreffende onderliggende Contract.
Ook indien de som van de gedurende een jaar (vanaf de verjaardag van het onderliggende Contract) uitgevoerde terugkopen meer bedraagt
dan 20% van de waarde van het betreffende onderliggende Contract, wordt onmiddellijk overgegaan tot het innen van alle nog niet geïnde
oprichtingskosten.

24.3

Afkoopwaarde
De afkoopwaarde van een onderliggend Contract wordt geïllustreerd in bijlage 4.

Artikel 25

Kosten

De kosten die van toepassing zijn op het/de Onderliggend(e) contract(en) zijn gedetailleerd in Bijlage 6 bij deze Algemene voorwaarden.

Artikel 26
26.1

Valuta van de Onderliggende contracten

De verzekeringnemer kiest voor elk nieuw Onderliggend contract in de Intekenformulieren de valuta van het Onderliggende contract uit de
volgende opties: EUR, USD, GBP, CHF.
Indien geen van die opties geselecteerd wordt, zal de valuta van het Onderliggende contract de euro zijn.
De valuta van een Onderliggend contract wordt gebruikt om de waarde van dat Onderliggende contract mee te delen. Ook de premies worden
in die valuta betaald.
Als de verzekeringnemer een premie stort in een andere valuta dan de valuta van het Onderliggende contract, zal OneLife eerst de premie
omwisselen in de valuta van het Onderliggende contract vooraleer ze te beleggen in het(de) fonds(en) waarvoor de verzekeringnemer gekozen
heeft. Die omwisseling wordt uitgevoerd aan de op het ogenblik van de verrichting geldende wisselkoers.
Tenzij de verzekeringnemer andere instructies geeft, worden de uitkeringen door OneLife betaald in de valuta van het Onderliggende
contract.
De omwisselingen worden uitgevoerd aan de op het ogenblik van de verrichting geldende wisselkoers. De eventuele wisselkosten zijn voor
rekening van de verzekeringnemer.

Artikel 27
27.1

Arbitrage of wijziging van de bestemming van de spaargelden

Vrije arbitrage
De arbitrage bestaat uit het wijzigen van de verdeling van de investering tussen de verschillende beleggingsfondsen van het Onderliggend
contract (externe fondsen en / of interne fondsen). De verzekeringnemer is vrij om een of meer arbitragetransacties uit te voeren op zijn
Onderliggend contract door via het passende formulier de overdracht van alles of een deel ervan in een of meer andere beleggingsfondsen
die beschikbaar zijn binnen zijn Onderliggend contract, op voorwaarde dat de spaargelden die in elk onderliggend beleggingsfonds worden
geïnvesteerd, voldoen aan de wettelijke beleggingslimieten en groter blijven dan het minimumbedrag dat is vastgesteld door Onelife.
De verzekeringnemer heeft bijgevolg op elk ogenblik de mogelijkheid om, afhankelijk van zijn risikoprofiel, de oriëntatie van het
financieel beheer te wijzigen via de hiervoor beschreven voorwaarden. De aanvraag zal aan OneLife moeten worden overgemaakt via
een arbitrageformulier dat het advies, gegeven door de tussenpersoon, dient te bevatten of, in voorkomend geval, door OneLife, alsook het
akkoord of de weigering van de verzekeringnemer om het verkregen advies op de volgen, opdat de transactie al dan niet wordt uitgevoerd.
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Ingevolge de aanvraag van de verzekeringnemer verkoopt OneLife rekeneenheden van het(de) te desinvesteren fonds(en), en koopt
vervolgens, na aftrek van de arbitragekosten, rekeneenheden aan van het(de) fonds(en) die de verzekeringnemer gekozen heeft.
Mogelijk moet de verzekeringnemer voor elke arbitrage ook, op verzoek van OneLife, aanvullende documenten of informatie bezorgen en dit
om OneLife in staat te stellen aan alle op haar toepasselijke wettelijke verplichtingen te voldoen.
De arbitragekosten zijn uiteengezet in Bijlage 6.
27.2

Automatische arbitrages
De verzekeringnemer kan opties voor automatische arbitrage vastleggen. Dergelijke opties kunnen op het niveau van elk Onderliggend
contract worden ingesteld en worden zonder kosten uitgevoerd. In contracten met regelmatige premies kunnen deze opties niet worden
ingesteld.
Bepaalde opties kunnen niet onderling worden gecombineerd.
De opties zijn in principe alleen beschikbaar voor externe fondsen met dagelijkse waardering, met uitzondering van fondsen die slechts
gedurende een beperkte periode gecommercialiseerd worden, en uitsluitend binnen contracten met vrije stortingen. Zij zijn evenwel ook
beschikbaar voor bepaalde interne fondsen die aan de bovenstaande criteria beantwoorden (informatie op verzoek).
De volledige afkoop van een fonds waarop een optie ingesteld was, annuleert de optie.
Elke optie kan op elk ogenblik worden gekozen, uitsluitend door middel van het daartoe geëigende formulier van OneLife.
•
Optie ”Save Gains“ (veiligstellen van de meerwaarden)
Via deze optie kan de meerwaarde die een fonds (“uitstapfonds”) behaald heeft, automatisch worden gearbitreerd naar een ander fonds
(“instapfonds”) naar keuze van de verzekeringnemer. De meerwaarde van het uitstapfonds wordt berekend op basis van de ontwikkeling
van de netto-inventariswaarde (NIW) van het fonds ten opzichte van de eerste beschikbare NIW na de dag waarop de Save Gains-optie
is ingesteld.
Eens de Save Gains-optie is uitgeoefend, blijft ze verder lopen, tenzij de verzekeringnemer andere instructies geeft.
Als de optie behouden blijft, zal de referentie-NIW de NIW zijn van de dag waarop de vorige automatische arbitrage uitgevoerd werd.
De verzekeringnemer kan een meerwaarde van minimum +5% en maximum +100% vastleggen, in gradaties van 1%.
•

Optie ”Stop Loss”
Via deze optie kan een volledig fonds (“uitstapfonds”) automatisch worden gearbitreerd naar een ander fonds (“instapfonds”) naar keuze
van de verzekeringnemer.
De arbitrage wordt uitgevoerd als de NIW van het uitstapfonds onder een door de verzekeringnemer vooraf vastgelegd percentage daalt.
De daling wordt gemeten ten opzichte van de hoogste NIW die het fonds sinds de instelling van de Stop Loss-optie bereikt heeft. De
verzekeringnemer kan een waardevermindering van minimum -5% en maximum -50% vastleggen, in gradaties van 1%.

•

Optie ”Drip Feeding“ (geprogrammeerde arbitrage)
Via deze optie kan een automatische arbitrage vanuit een fonds (“uitstapfonds”) naar één of meer andere fondsen (“instapfonds”) worden
ingesteld aan een door de verzekeringnemer bepaalde frequentie .
De keuze van het uitstap- en instapfonds, de arbitragefrequentie en de begin- en einddatum worden door de verzekeringnemer
vastgelegd door middel van het geëigende formulier van OneLife. De mogelijke frequenties zijn: maandelijks, driemaandelijks,
halfjaarlijks of jaarlijks.
Deze optie kan met geen enkele andere optie voor automatische arbitrage worden gecombineerd.
Wat gebeurt er met opties voor automatische arbitrage bij een fusie, splitsing of sluiting van een fonds dat voor één van deze opties
geselecteerd is?
Gevolgen voor
Gebeurtenis

het uitstapfonds

Fusie/overname van
een fonds

De optie op dit fonds verdwijnt.

Sluiting van een fonds
Splitsing van een
fonds (waardoor de
NIW verlaagt)
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het instapfonds
Het instapfonds wordt vervangen
door het fonds dat uit de fusie- of
overnametransactie resulteert.

De optie op het uitstapfonds of het instapfonds verdwijnt.
Voor opties op een uitstapfonds wordt dereferentiewaarde
van de NIW van het fonds evenredig verlaagd
(bijvoorbeeld : als de NIW van een uitstapfonds door 10
wordt gedeeld, zal OneLife de referentie-NIW voor dat
fonds ook door 10 delen).
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Artikel 28

Verbrekings- of opzegrecht

28.1

De verzekeringnemer heeft het recht om elk Onderliggend contract te verbreken (op te zeggen), via een aangetekend schrijven, via
deurwaardersexploot of door verzending van een verbrekingsbrief met ontvangstbevestiging aan OneLife, uiterlijk binnen 30 dagen vanaf de
aanvangsdatum van het contract. Om geldig te zijn moet de aanvraag tot ontbinding/verzaking uitdrukkelijk gesteld zijn en vergezeld gaan
van alle contractuele documenten die OneLife de verzekeringnemer verstrekt had.

28.2

OneLife zal de verzekeringnemer een bedrag terugbetalen dat als volgt berekend wordt: de waarde van de eenheden die aan het
Onderliggende contract toegewezen zijn, vermeerderd met de reeds geïnde acquisitiekosten en in voorkomend geval met de “jaarlijkse taks
op de verzekeringsverrichtingen”, maar verminderd met (I) de reeds voor risicodekking gebruikte bedragen, en (II) elk bedrag dat eventueel
bij wijze van extra-allocatie aan de verzekeringnemer verleend is. De waarde van de eenheden zal bepaald worden op de datum die in het
Onderliggende contract vastgelegd is, maar in elk geval niet voor de dag na de ontvangst door de verzekeringsmaatschappij van de aanvraag
tot verzaking aan het Onderliggende contract.

Artikel 29
29.1

Uitkering op de eindvervaldag van een Onderliggend contract

Op de eindvervaldag van elk Onderliggend contract keert OneLife de begunstigde de waarde van dat Onderliggende contract uit, onder
voorbehoud van alle kosten die eventueel aan OneLife verschuldigd zijn. De waarde van het Onderliggende contract wordt berekend op de
eerste waarderingsdatum na de vervaldatum van het desbetreffende Onderliggende contract.

Artikel 30

Aankoop en verkoop van rekeneenheden

30.1

De volgende verrichtingen gaan gepaard met een aankoop en/of verkoop van rekeneenheden:
•
belegging van de betaalde premie (aankoop)
•
inning van kosten (verkoop)
•
gedeeltelijke of volledige afkoop (verkoop)
•
ontbinding (of verzaking) van het contract (verkoop)
•
uitkering van het kapitaal bij overlijden (verkoop)
•
betaling van de waarde van het contract op de eindvervaldag (verkoop)
•
annulering van het contract (verkoop)
•
arbitrage (verkoop en aankoop)

30.2

OneLife geeft de aankoop- of verkooporders op rekeneenheden door op de eerste werkdag (in het Groothertogdom Luxemburg) na de
ontvangst van de instructies van de verzekeringnemer vóór 12.00u (”Cut-off Time”).
Als de instructies van de verzekeringnemer na de Cut-off Time worden ontvangen, zullen die instructies worden beschouwd als ontvangen
op de volgende werkdag.

30.3

De netto-inventariswaarde (“NIW“) waartegen de eenheden gekocht of verkocht zullen worden, is die van de eerstvolgende beschikbare
transactiedatum van elk fonds. Deze informatie is te vinden in de gegevensfiche of de informatienota van de fondsen.
Voorbeeld: de aankoop of verkoop van rekeneenheden van een fonds waarvan de transactiedatum D+1 is, wordt uitgevoerd op basis van de
NIW van de eerste werkdag na ontvangst door OneLife van het aan- of verkooporder (mits het order vóór de Cut-off Time is ontvangen).
Zo ook wordt de aan- of verkoop van rekeneenheden van een fonds waarvan de transactiedatum D+2 is, uitgevoerd op basis van de NIW van
de tweede werkdag na ontvangst door OneLife van het aan- of verkooporder (mits het order vóór de Cut-off Time is ontvangen).

30.4

Bij arbitrageverrichtingen zal OneLife eerst de eenheden van het te desinvesteren fonds verkopen en daarna eenheden kopen van het fonds
dat de verzekeringnemer gekozen heeft. Hierbij dient opgemerkt te worden dat de aankoop- en verkoopverrichtingen in principe dezelfde dag
worden uitgevoerd, tenzij de waarderingsdatum van het fonds waarvan eenheden gekocht worden, niet overeenstemt met de dag waarop de
voorafgaande verkoop van eenheden heeft plaatsgevonden.

30.5

Als gevolg van de wettelijke verplichtingen waaraan OneLife is onderworpen, kan de uitvoering van bepaalde in artikel 30.1 van deze
Algemene voorwaarden beschreven transacties vereisen dat de verzekeringnemer aanvullende documenten of informatie bezorgt aan
OneLife en dit kan de desbetreffende transactie(s) vertragen.
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Deel 3

Bepalingen betreffende de Onderliggende levensverzekeringscontracten

Artikel 31

Uitkering bij overlijden

Bij overlijden van de verzekerde vóór de vervaldatum van het Onderliggende contract keert OneLife het overeengekomen kapitaal bij overlijden uit,
zoals hieronder beschreven.
In een verzekering op twee levens is de uitkering verschuldigd bij het overlijden van de langstlevende verzekerde.
31.1

Basisoverlijdensdekking
De standaard basisoverlijdensdekking bedraagt 101% van de afkoopwaarde van het Onderliggende contract, ten vroegste vastgesteld
op de eerste werkdag in het Groothertogdom Luxemburg na de datum van kennisgeving van het overlijden van de verzekerde, in
overeenstemming met de regels en bepalingen in artikel 30 van de Kaderpolis Camelea, na aftrek van nog niet geïnde oprichtingskosten.

31.2

Aanvullende overlijdensdekkingen
De verzekeringnemer kan voor een van de onderstaande overlijdensdekkingen opteren in plaats van de basisoverlijdensdekking.
Deze overlijdensdekkingen zijn uitsluitend beschikbaar bij de intekening. De verzekeringnemer mag zijn keuze niet in de loop van het
Onderliggende contract wijzigen en voor een andere overlijdensdekking opteren.
De toekenning van een aanvullende overlijdensdekking blijft in alle gevallen afhankelijk van de bijzondere aanvaarding door OneLife op
basis van een extra gezondheidsvragenlijst die door de verzekeringnemer dient te worden ingevuld indien deze 75 jaar of meer is op de dag
van de intekening.
•

Optie 1: ”Bodem“-overlijdensdekking
De ”bodem“-overlijdensdekking is gelijk aan de totale waarde van de belegde premies, verminderd met de gedeeltelijke afkopen die vóór
de kennisgeving van het overlijden van de verzekerde uitgevoerd zijn.
Indien de afkoopwaarde van het Onderliggende contract, ten vroegste vastgesteld op de eerste werkdag in het Groothertogdom
Luxemburg na de datum van kennisgeving van het overlijden van de verzekerde, in overeenstemming met de regels en bepalingen
in artikel 30 van de Kaderpolis Camelea, hoger is dan de waarde van het gewaarborgde kapitaal bij overlijden, betaalt OneLife de
afkoopwaarde van het Onderliggende contract uit.

•

Optie 2: Optionele ”130%”-overlijdensdekking
De optionele ”130%”-overlijdensdekking is gelijk aan 130% van de belegde brutopremies.
Indien de afkoopwaarde van het Onderliggende contract, ten vroegste vastgesteld op de eerste werkdag in het Groothertogdom
Luxemburg na de datum van kennisgeving van het overlijden van de verzekerde, in overeenstemming met de regels en bepalingen
in artikel 30 van de Kaderpolis Camelea, hoger is dan de waarde van het gewaarborgde kapitaal bij overlijden, betaalt OneLife de
afkoopwaarde van het Onderliggende contract uit.

•

31.3

Optie 3: ”Flex“-overlijdensdekking
Naargelang de keuze van de verzekeringnemer is de ”Flex“-overlijdensdekking gelijk aan minimaal 102% en maximaal 150% van de
afkoopwaarde van het Onderliggende contract, ten vroegste vastgesteld op de eerste werkdag in het Groothertogdom Luxemburg na de
datum van kennisgeving van het overlijden van de verzekerde, in overeenstemming met de regels en bepalingen in artikel 30 van de
Kaderpolis Camelea.

Algemene voorwaarden met betrekking tot de overlijdensdekkingen
•
Maximaal aantal verzekerden
Het maximaal aantal verzekerden is vastgelegd op 2.
•

Voorwaarde betreffende de woonplaats van de verzekerde
Op het moment van de intekening moet de verzekerde verblijven in en ingezetene zijn van een land van de Europese Unie of van de
Zwitserse Bondsstaat.

•

Voorwaarde betreffende de leeftijd van de verzekerde
De verzekerde moet op de dag van de intekening op het Onderliggende contract ouder dan 5 jaar en jonger dan 85 jaar zijn . Bij een
verzekering op twee levens geldt die leeftijdsvoorwaarde voor de jongste verzekerde.

•

Aanvangsdatum van overlijdensdekkingen
Onder voorbehoud van bijzondere aanvaarding door OneLife gaat de overlijdensdekking in op de datum van uitgifte van het
Onderliggende contract.

•

Wachttijd
Gedurende het eerste jaar na het ingaan van het Onderliggende contract is enkel het risico van overlijden door ongeval gedekt.
Onder overlijden door ongeval wordt verstaan: elk overlijden dat veroorzaakt is door een plotse en onverwachte gebeurtenis die
rechtstreeks veroorzaakt wordt door het plotseling optreden van een externe factor buiten de wil van de verzekeringnemer, de
verzekerde of de begunstigde om. Worden niet als ongevallen beschouwd: zenuwtoevallen, epilepsieaanvallen en hernia’s.
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•

Uitgesloten risico’s
Uitgesloten van enige overlijdensdekking: is het overlijden van de verzekerde ten gevolge van:
-een reeds vooraf bestaand, niet gemeld lichamelijk gebrek;
-zelfmoord van de verzekerde binnen een jaar na de aanvangsdatum van de overlijdensdekking;
-een opzettelijke daad van een begunstigde;
-de uitvoering van een gerechtelijke veroordeling tot de doodstraf;
-gebeurtenissen in verband met burgeroorlog, oproer, vechtpartijen of militaire operaties;
-gebeurtenissen in verband met terroristische aanslagen, met inbegrip van nucleaire, bacteriologische of chemische aanslagen;
-gebeurtenissen in verband met natuurrampen (aardbevingen, vloedgolven, wervelstormen, vulkaanuitbarstingen enz.);
-verslaving, alcoholisme, misbruik van medicijnen, dronkenschap en alcoholvergiftiging, gevolgen van het gebruik van verdovende
middelen en andere drugs door de verzekerde;
-de beoefening van eender welke sport op professioneel niveau en de beoefening, zelfs occasioneel en als amateur, van
scubaduiken, bungeejumpen, alpinisme, parachutespringen en vliegsporten;
-deelname aan wedrennen, wedstrijden, snelheidsproeven of weddenschappen;
-gebeurtenissen in verband met de volgende activiteiten, eigen aan de beroepsactiviteit van de verzekerde: elektriciteitswerken
aan hoogspanningsinstallaties, omgaan met springstoffen of giftige, bijtende of brandbare stoffen, handenarbeid onder water en
werken die uitgevoerd worden op een hoogte van meer dan 5 meter (kraanmachinist, klimmen en afdalen van ladders).
Indien de verzekerde overlijdt ten gevolge van een ongedekt risico, is OneLife er enkel toe gehouden het kapitaal bij overlijden uit te
betalen ten belope van de theoretische afkoopwaarde op datum van overlijden.
De datum van ontvangst van de kennisgeving van het overlijden van de verzekerde aan OneLife zal worden beschouwd als de datum
van overlijden.

•
31.4

Territorialiteit van de overlijdensdekkingen
De waarborgen bij overlijden gelden over de hele wereld.

Risicopremies
Als vergoeding voor de aangegane verbintenissen int OneLife maandelijks berekende risicopremies. Het bedrag daarvan wordt bepaald
op basis van de referentietafels en is afhankelijk van de leeftijd van de verzekerde, het type overlijdensdekking en het risicokapitaal* op het
ogenblik van de inning (zie de jaartarieven in bijlage 2 van de Kaderpolis Camelea).
OneLife zal in de volgende gevallen een verhoging van 10% op het normale tarief van de risicopremies toepassen:
•
indien ten minste één vraag in de gezondheidsvragenlijst positief wordt beantwoord, of
•
indien één of meer van die vragen of verzoeken om inlichtingen niet wordt beantwoord, of
•
indien het risicokapitaal bij intekening gelijk is aan of hoger dan 150.000 EUR (of de tegenwaarde in één van de volgende valuta’s: USD,
GBP, CHF).
De risicopremies worden geïnd door rekeneenheden af te trekken zoals beschreven in artikel 30 van deze algemene voorwaarden. Op de
eerste werkdag na het einde van elk kalenderkwartaal wordt een bedrag geïnd dat gelijk is aan de som van de aan het einde van elke maand
van het kwartaal berekende premies.

31.5

Stopzetting van de overlijdensdekkingen
De overlijdensdekking wordt onmiddellijk beëindigd:
•
op de dag waarop de verzekerde 85 jaar wordt (of de jongste van de verzekerden indien een tweede verzekerde aangeduid is);
•
bij verzaking aan het Onderliggende contract vóór het verstrijken van de termijn van 30 dagen (zie artikel 28);
•
bij volledige afkoop van het Onderliggende contract;
•
bij wanbetaling van de maandelijkse risicopremies;

31.6

Verplichte formaliteiten bij overlijden van de verzekerde
Behoudens opzettelijke weglating of valse verklaring vanwege de verzekeringnemer of de verzekerde zal OneLife het kapitaal bij overlijden
uitbetalen na ontvangst van de volgende originele documenten:
•
het Certificaat van het Onderliggende contract en de eventuele aanhangsels;
•
de overlijdensakte van de verzekerde;
•
de vereiste rechtsgeldige documenten voor het identificeren en kennen van de begunstigde (indien de begunstigde niet de
verzekeringnemer is);
•
indien het kapitaal bij overlijden moet worden uitgekeerd aan een begunstigde die niet bij naam is aangeduid: een akte van bekendheid
waarin de rechten van degene die de uitkering van het kapitaal aanvraagt, vastgelegd zijn;
•
een geneeskundige verklaring met vermelding van de oorzaak, de datum en het uur van overlijden, opgesteld door de arts die de
verzekerde gedurende zijn laatste ziekte behandelde of die het plotselinge overlijden heeft vastgesteld. Indien het overlijden aan een
ziekte te wijten is, dient de geneeskundige verklaring tevens de aard van de ziekte te vermelden, en de datum waarop de ziekte voor het
eerst is vastgesteld. Bij een overlijden door ongeval dienen de datum en de omstandigheden van het ongeval te worden vermeld;
•
alle andere documenten die noodzakelijk zijn voor het beheer van het dossier;
•
een uitkeringsaanvraag met instructies voor de betaling van het kapitaal.

31.7

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.
* Het risicokapitaal wordt gedefinieerd als het verschil tussen het bedrag van de overlijdensdekking op de berekeningsdatum van de risicopre?
mie en de afkoopwaarde van het Onderliggende contract op diezelfde datum.
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Artikel 32

Begunstigde bij leven of bij overlijden (Aanduiding en herroeping van de
begunstigde, aanvaarding van de begunstiging)

OneLife vestigt de aandacht van de verzekeringnemer op het bestaan van de rechten van zijn eventuele reservataire erfgenamen. De betaalde premies
kunnen immers aan inkorting, of voor zover de verzekeringnemer dit uitdrukkelijk heeft vermeld, aan inbreng onderworpen worden.
32.1

Aanwijzing van de begunstigde
De verzekeringnemer kan vrij één of meerdere begunstigden bij leven aan het einde van de vastgelegde termijn of bij overlijden van de
verzekerde aanwijzen. Onder voorbehoud van wat in het volgende punt wordt uiteengezet betreffende de aanvaarding van de begunstiging
van het Onderliggende contract, kan hij zijn keuze op elk ogenblik wijzigen. OneLife zal de aanwijzing of herroeping van de begunstigde
enkel in aanmerking nemen indien zij daarvan schriftelijk in kennis is gesteld (origineel document), ofwel bij de intekening ofwel achteraf,
maar in elk geval vóór het overlijden van de verzekerde, of vóór de eindvervaldag van het Onderliggende contract voor begunstigden bij
leven.
Indien meerdere begunstigden zijn aangeduid en tenzij de verzekeringnemer andere instructies heeft gegeven, zal een gelijke verdeling van
de begunstiging worden toegepast.
Het vooroverlijden van één of meer begunstigden die bij naam zijn aangeduid, zal de herroeping van de begunstiging tot gevolg hebben,
tenzij in een uitdrukkelijke tegenovergestelde clausule aan OneLife meegedeeld is dat het deel van de vooroverleden begunstigde zal worden
toegekend aan een of meer plaatsvervangende, al of niet bij naam aangeduide begunstigden. Als er geen of meer plaatsvervangende,
al of niet bij naam aangeduide begunstigden zijn aangeduid, zal het deel van de vooroverleden begunstigde worden toegekend aan de
(overlevende) verzekeringnemer of, bij ontstentenis, aan zijn rechthebbenden.
Indien de verzekeringnemer geen begunstigde aan het Onderliggende contract heeft toegewezen, zal de begunstiging van het contract
worden uitgekeerd aan de (overlevende) verzekeringnemer of aan zijn rechthebbenden, met dien verstande dat deze laatsten de prestatie van
het contract zullen ontvangen krachtens een derdenbeding en niet in hun hoedanigheid van erfgerechtigden.
Als de wettige en/of testamentaire erfgenamen of de rechthebbenden als begunstigden zijn aangewezen zonder vermelding van hun naam,
zullen de verzekeringsprestaties niet aan de nalatenschap van de (overlevende) verzekeringnemer verschuldigd zijn in de mate dat zij de
prestatie van het contract zullen ontvangen krachtens een derdenbeding en niet in hun hoedanigheid van erfgerechtigden.
OneLife vestigt de aandacht van de verzekeringnemer op de mogelijkheid om in een andersluidend beding te bepalen dat de
verzekeringsprestaties aan de nalatenschap van de (overlevende) verzekeringnemer verschuldigd zullen zijn. Dat andersluidende beding
moet dan worden toegevoegd in de rubriek “Aanwijzing van de begunstigde” van het Intekenformulier B van elk Onderliggend contract
waarop de verzekeringnemer intekent.

32.2

Herroeping van de begunstigde
De verzekeringnemer heeft op elk ogenblik het recht de aangeduide begunstigde(n) te herroepen vóór de eindvervaldag van het
Onderliggende contract voor wat de begunstigden bij leven betreft, en vóór het overlijden van de verzekerde voor wat de begunstigden
bij overlijden betreft, tenzij de begunstiging van het Onderliggende contract geheel of gedeeltelijk is aanvaard. Enkel een schriftelijk
meegedeelde herroeping (origineel document) kan tegenover OneLife worden ingeroepen.

32.3

Aanvaarding van de begunstiging van het Onderliggende contract
De aangeduide begunstigde(n) kan(kunnen) (het gedeelte van) de begunstiging van het Onderliggende contract aanvaarden. De
begunstiging van het Onderliggende contract kan enkel worden aanvaard door middel van een aanhangsel bij het betreffende
Onderliggende contract, ondertekend door de begunstigde, de verzekeringnemer en OneLife. Na het overlijden van de verzekeringnemer zal
de aanvaarding echter gebeuren door eenzijdige kennisgeving van de begunstigde(n) aan OneLife.
Zodra de begunstiging van het Onderliggende contract geheel of gedeeltelijk is aanvaard, kan de verzekeringnemer zonder de uitdrukkelijke
toestemming van de begunstigde(n) onder meer de volgende verrichtingen niet meer uitvoeren: volledige of gedeeltelijke afkoop, wijziging
of herroeping van de begunstigingsclausule, afstand te kosteloze titel of tegen vergoeding, zowel van het Onderliggende contract als van de
rechten die aan het Onderliggende contract verbonden zijn, de duur van het Onderliggende contract verlengen of het Onderliggende contract
in onderpand geven. Deze lijst is niet exhaustief.
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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.
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BIJLAGE 2

Tarieven van toepassing op de overlijdensdekkingen (sekseneutrale
sterftetafels)

Deze tarieven zijn vooraf door OneLife opgesteld op basis van drie hypotheses van risicokapitaal op een gegeven datum.

Hypothese nr. 1: Risicokapitaal: 1.000 EUR
Jaarlijkse risicopremies (EUR)
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Jaarlijkse risicopremies (EUR)

Leeftijd

Dekking
101%
Bodem
Flex ≤ 110%

Dekking
130%
Flex > 110%

Leeftijd

Dekking
101%
Bodem
Flex ≤ 110%

Dekking
130%
Flex > 110%

5

0,28

0,31

46

3,79

4,17

6
7

0,24

0,26

47

4,22

4,65

0,22

0,24

48

4,70

5,17

8

0,20

0,22

49

5,20

5,72

9

0,20

0,22

50

5,69

6,26

10

0,20

0,23

51

6,23

6,85

11

0,22

0,24

52

6,83

7,51

12

0,24

0,27

53

7,52

8,27

13

0,29

0,31

54

8,30

9,13

14

0,35

0,38

55

9,16

10,08

15

0,44

0,49

56

10,12

11,14

16

0,57

0,63

57

11,13

12,24

17

0,74

0,81

58

12,24

13,46

18

0,90

0,99

59

13,41

14,76

19

1,05

1,15

60

14,70

16,17

20

1,14

1,25

61

16,14

17,76

21

1,19

1,31

62

17,74

19,52

22

1,20

1,32

63

19,58

21,54

23

1,17

1,29

64

21,67

23,84

24

1,14

1,25

65

24,00

26,40

25

1,11

1,22

66

26,62

29,28

26

1,07

1,18

67

29,54

32,50

27

1,05

1,16

68

32,77

36,04

28

1,05

1,16

69

36,38

40,02

29

1,05

1,16

70

40,48

44,53

30

1,07

1,18

71

45,19

49,71

31

1,09

1,20

72

50,38

55,42

32

1,12

1,24

73

56,15

61,76

33

1,16

1,28

74

62,71

68,98

34

1,22

1,34

75

69,94

76,93

35

1,29

1,42

76

77,94

85,73

36

1,39

1,53

77

87,00

95,71

37

1,51

1,66

78

97,30

107,03

38

1,66

1,82

79

108,52

119,38

39

1,82

2,00

80

121,26

133,39

40

2,01

2,21

81

135,35

148,88

41

2,23

2,45

82

151,35

166,49

42

2,47

2,72

83

169,20

186,12

43

2,73

3,00

84

189,63

208,60

44

3,03

3,34

85

212,81

234,10

45

3,40

3,74
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Hypothese nr. 2: Risicokapitaal: 10.000 EUR
Jaarlijkse risicopremies (EUR)
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Jaarlijkse risicopremies (EUR)

Leeftijd

Dekking
101%
Bodem
Flex ≤ 110%

Dekking
130%
Flex > 110%

Leeftijd

Dekking
101%
Bodem
Flex ≤ 110%

Dekking
130%
Flex > 110%

5

2,83

3,11

46

37,89

41,68

6

2,40

2,64

47

42,24

46,46

7

2,17

2,39

48

47,02

51,72

8

2,02

2,22

49

51,96

57,16

9

1,96

2,15

50

56,87

62,56

10

2,05

2,25

51

62,26

68,49

11

2,19

2,41

52

68,30

75,13

12

2,43

2,67

53

75,15

82,67

13

2,86

3,14

54

82,97

91,27

14

3,49

3,84

55

91,65

100,81

15

4,45

4,89

56

101,24

111,37

16

5,74

6,32

57

111,29

122,42

17

7,36

8,09

58

122,37

134,61

18

9,01

9,92

59

134,14

147,56

19

10,46

11,51

60

147,00

161,70

20

11,38

12,51

61

161,41

177,56

21

11,91

13,1

62

177,44

195,18

22

12,02

13,23

63

195,79

215,37

23

11,71

12,88

64

216,70

238,37

24

11,41

12,55

65

240,00

264,00

25

11,08

12,19

66

266,22

292,84

26

10,73

11,81

67

295,43

324,97

27

10,54

11,60

68

327,65

360,42

28

10,51

11,56

69

363,79

400,16

29

10,55

11,60

70

404,81

445,29

30

10,72

11,79

71

451,89

497,08

31

10,92

12,01

72

503,80

554,18

32

11,23

12,35

73

561,47

617,62

33

11,61

12,78

74

627,11

689,82

34

12,21

13,43

75

699,35

769,29

35

12,94

14,23

76

779,38

857,31

36

13,92

15,31

77

870,05

957,05

37

15,11

16,63

78

972,98

1.070,27

38

16,56

18,22

79

1.085,24

1.193,77

39

18,21

20,03

80

1.212,62

1.333,88

40

20,13

22,14

81

1.353,49

1.488,83

41

22,31

24,54

82

1.513,53

1.664,88

42

24,71

27,18

83

1.691,99

1.861,18

43

27,26

29,99

84

1.896,35

2.085,98

44

30,33

33,37

85

2.128,14

2.340,95

45

33,96

37,35
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Hypothese nr. 3: Risicokapitaal: 50.000 EUR
Jaarlijkse risicopremies (EUR)
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Jaarlijkse risicopremies (EUR)

Age

Garanties 101%
Plancher
Flex ≤110%

Garanties 130%
Flex > 110%

Age

Garanties 101%
Plancher
Flex ≤110%

Garanties 130%
Flex > 110%

5

14,14

15,56

46

189,45

208,39

6

11,99

13,19

47

211,19

232,30

7

10,84

11,93

48

235,11

258,62

8

10,08

11,09

49

259,80

285,78

9

9,78

10,76

50

284,36

312,80

10

10,24

11,26

51

311,32

342,45

11

10,95

12,05

52

341,48

375,63

12

12,15

13,36

53

375,77

413,35

13

14,28

15,71

54

414,87

456,35

14

17,44

19,18

55

458,24

504,06

15

22,24

24,46

56

506,21

556,83

16

28,71

31,58

57

556,43

612,08

17

36,79

40,47

58

611,86

673,04

18

45,07

49,58

59

670,70

737,78

19

52,30

57,53

60

734,99

808,49

20

56,88

62,57

61

807,07

887,78

21

59,53

65,49

62

887,18

975,89

22

60,11

66,13

63

978,96

1.076,86

23

58,54

64,39

64

1.083,52

1.191,87

24

57,05

62,75

65

1.200,01

1.320,01

25

55,42

60,96

66

1.331,09

1.464,20

26

53,66

59,03

67

1.477,15

1.624,86

27

52,71

57,98

68

1.638,25

1.802,08

28

52,56

57,81

69

1.818,93

2.000,82

29

52,74

58,01

70

2.024,03

2.226,43

30

53,61

58,97

71

2.259,47

2.485,42

31

54,60

60,06

72

2.519,02

2.770,92

32

56,15

61,77

73

2.807,36

3.088,10

33

58,07

63,88

74

3.135,53

3.449,09

34

61,04

67,14

75

3.496,76

3.846,44

35

64,70

71,17

76

3.896,89

4.286,57

36

69,60

76,56

77

4.350,23

4.785,25

37

75,57

83,13

78

4.864,89

5.351,37

38

82,82

91,10

79

5.426,21

5.968,83

39

91,06

100,16

80

6.063,08

6.669,39

40

100,63

110,69

81

6.767,43

7.444,17

41

111,53

122,68

82

7.567,65

8.324,42

42

123,56

135,91

83

8.459,93

9.305,92

43

136,31

149,94

84

9.481,74

10.429,92

44

151,66

166,83

85

10.640,68

11.704,75

45

169,79

186,77
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BIJLAGE 3

Risico’s

In deze bijlage wordt niet getracht alle risico’s die aan beleggingen in financiële instrumenten verbonden zijn te beschrijven. De bedoeling is eerder
enkele basisinlichtingen te verstrekken en de verzekeringnemer bewust te maken van de risico’s die met elke belegging in financiële instrumenten
gepaard gaan. In het algemeen behoort een verzekeringnemer in de Kaderpolis Camelea en/of in de Onderliggende contracten geen verrichtingen
aan te gaan, tenzij hij de aard van de verrichting en de risico’s die ermee samenhangen volledig begrijpt.
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’s
Een belegging in een levensverzekerings- of kapitalisatiecontract kadert meestal in een perspectief op middellange tot lange termijn. De
effectieve duur hangt af van de financiële situatie, de behoeften en de risicotolerantie van de belegger, het toepasselijke belastingstelsel
en de specifeke kenmerken van het product. De Kaderpolis Camelea biedt geen enkele rendements- of kapitaalsgarantie. De Kaderpolis
is gekoppeld aan deelbewijzen van fondsen en/of onderliggende activa waarvan de waarde niet gegarandeerd is en die aan op- en
neerwaartse schommelingen onderhevig zijn, afhankelijk van de schommelingen 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 bij afkoop
Bij een 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 een negatieve impact op de belegging als gevolg van afkoopkosten en extra fiscale heffingen. Voordat hij tot een
afkoopverrichting besluit, dient de belegger dus rekening te houden met de kosten en de fiscale behandeling van winsten en verliezen, die bij
een vroegtijdige afkoop van toepassing zouden zijn.

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
Veranderingen in de activiteit van een markteconomie hebben altijd een weerslag op de koersontwikkeling van financiële instrumenten. De
koersen fluctueren in grote lijnen mee met het ritme van bloei- en terugvalfasen in de economische conjunctuur. De duur en de intensiteit
van bloei- en terugvalfasen in de economische conjunctuur zijn variabel, evenals de weerslag ervan op de verschillende sectoren van de
economie. Bovendien 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. Er moet onder meer rekening worden gehouden met
de weerslag van de conjunctuurcyclus op de koersontwikkeling.

5.

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

6.

Landenrisico
Het kan gebeuren dat een buitenlandse debiteur, hoewel hij kredietwaardig is, toch niet in staat
is om zijn rente en zijn schulden op
vervaldatum te betalen, of zelfs volledig in gebreke blijft, doordat de nodige transfermogelijkheden in zijn land van oorsprong niet bestaan
of niet voorhanden zijn. Dit risico omvat het gevaar van enerzijds politieke en anderzijds economische instabiliteit. De betalingen waarop
de belegger recht heeft, kunnen zo achterwege blijven vanwege een deviezentekort 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
Doordat de valutakoersen onderling fluctueren, is er sprake van valutarisico wanneer men financiële instrumenten in een andere valuta
aanhoudt. De voornaamste factoren die de valutakoers van een land beïnvloeden zijn onder meer het inflatieniveau van het land, de
renteverschillen ten opzichte van het buitenland, de beoordeling van de conjunctuurontwikkeling, de situatie van de wereldpolitiek en
de veiligheid van de belegging. Bovendien kan de valuta van een land verzwakken door ontwikkelingen van psychologische aard, zoals
een vertrouwenscrisis ten aanzien van de politieke leiders. 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 specifeke kenmerken van het financiële instrument of de marktpraktijken. Een gebrek aan liquiditeit ten
gevolge van vraag en aanbod ontstaat wanneer er voor een bepaald financieel instrument aan een bepaalde koers in de markt uitsluitend
of vrijwel uitsluitend aanbod (laatkoers) is of wanneer er uitsluitend of vrijwel uitsluitend vraag (biedkoers) is. In dergelijke omstandigheden
kan een aan- of verkoopcontract niet onmiddellijk en/of slechts gedeeltelijk en/of aan ongunstige voorwaarden worden uitgevoerd.
Bovendien kunnen wellicht hogere transactiekosten worden aangerekend. Een gebrek aan liquiditeit dat met de specifieke kenmerken van
het financiële instrument of de marktpraktijken samenhangt, kan bijvoorbeeld te wijten zijn aan langdurige transcriptieprocedures voor
verrichtingen op aandelen op naam, langdurige uitvoeringstermijnen vanwege marktpraktijken of andere handelsbeperkingen, of door een
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behoefte aan liquiditeiten op korte termijn waaraan niet door de verkoop van de effecten voldaan kan worden. Als de belegger ervoor kiest
om aan een van zijn Onderliggende contracten één of meer (interne of externe) fondsen te koppelen die in activa met een beperkte liquiditeit
beleggen, loopt hij het risico dat het te gelde maken van die activa bij een afkoop of arbitrage later meer tijd vergt, en kan hij OneLife
daarvoor niet verantwoordelijk stellen. Bij een gedeeltelijke of volledige afkoop waarbij activa met beperkte liquiditeit betrokken zijn, zal
OneLife de tegenwaarde van de betreffende activa pas uitbetalen zodra zij erin geslaagd is die activa te gelde te maken, afhankelijk van de
liquiditeitsbeperkingen 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
De algemene ontwikkeling van de koersen kunnen worden beïnvloed door irrationele factoren zoals trends, opinies of geruchten, die
aanzienlijke koersdalingen kunnen teweegbrengen, zelfs al hebben de financiële situatie en de vooruitzichten van de ondernemingen zich
niet ongunstig ontwikkeld.

10.

Kredietrisico en hefboomeffect
Een aankoop van financiële instrumenten met geleend geld houdt verschillende extra risico’s in. Enerzijds kunnen mogelijk meer
waarborgen worden geëist 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 op een
ongunstig ogenblik te verkopen. Anderzijds kan het verlies bij een ongunstige koersontwikkeling meer bedragen dan het oorspronkelijk
belegde bedrag. De koersfluctuaties van de verpande financiële instrumenten kunnen het vermogen om de lening terug te betalen negatief
beïnvloeden. Men dient er zich rekenschap van te geven dat door het hefboomeffect dat door die aankopen van financiële instrumenten met
geleend geld gecreëerd wordt, een proportioneel sterkere gevoeligheid aan koersschommelingen onstaat, zodat de winstkansen verhogen,
maar tegelijkertijd ook de verliesrisico’s. De risico’s van dergelijke aankopen nemen toe naarmate het hefboomeffect sterker is.

11.

Fiscaal risico
Fiscaal risico kan ontstaan door onduidelijke wetgeving betreffende de fiscale aspecten 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 enz.) 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 administraties het financieel rendement
beïnvloeden.

12.

Risico in verband met computersystemen voor de uitvoering van financiële verrichtingen
Elk computersysteem heeft zijn eigen interface met een specifeke terminologie en een eigen methode om de gewenste instructies uit te
voeren. 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 kennis van de interface kunnen verkeerde orders worden doorgegeven.

13.

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

14.

Risico van koersdaling van de deelbewijzen
De deelbewijzen van de beleggingsfondsen zijn onderhevig aan het risico van koersdaling, dat een overeenkomstige waardedaling
weerspiegelt van de effecten of valuta’s die de activa van het fonds uitmaken, onder overigens gelijke omstandigheden. In principe is het zo
dat, hoe meer de beleggingen gediversifieerd zijn, 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
specifeke risico’s die aan de financiële instrumenten en de valuta’s in het fonds verbonden zijn. De belegger dient zich te informeren over de
specifeke risico’s van elk fonds, onder meer door de fondsprospectus te raadplegen.

15.

Risico in verband met beleggingen in alternatieve fondsen
Alternatieve fondsen verschillen van traditionele beleggingen in aandelen en obligaties door hun beleggingsstijl. De meest courante
alternatieve fondsen zijn hedgefondsen, die ondanks hun naam niet noodzakelijk op het afdekken van risico’s gericht zijn. Heel wat
hedgefondsen streven winst na met soms zeer hoge risiconiveaus.
Het begrip hedgefonds duidt op alle fondsen, maatschappijen en beleggingsinstellingen die afgeleide instrumenten eerder gebruiken
voor beleggingsdoeleinden dan voor indekkingsdoeleinden en die gebruik kunnen maken van ongedekte verkopen of verrichtingen met
een hoog hefboomeffect met geleend kapitaal. De andere kenmerken van hedgefondsen zijn hun vrije keuze in de selectie van alle types
beleggingen, markten (inclusief markten van opkomende landen) en verhandelingsmethoden. Over het algemeen gelden in hedgefondsen
zeer hoge minimumbedragen voor beleggingen.
Veel beleggingsstrategieën gaan vaak gepaard met aanzienlijke risico’s. Vanwege het hefboomeffect kan een geringe marktfluctuatie hoge
winst opleveren, maar kan ook elke daling aanzienlijk veel zwaarder doorwegen. In bepaalde gevallen kan de belegging volledig verloren
gaan.
Blokkeringsperiodes/Schadevergoeding bij vervroegde afkoop
In de meeste hedgefondsen zijn aan afkopen voor het verstrijken van een bepaalde opzegtermijn hetzij een blokkeringsperiode, hetzij een
schadevergoeding verbonden. Deze bepalingen zijn het gevolg van de illiquiditeit van de beleggingen van het instrument, die veelal bij een
beleggingsvisie op langere termijn aansluiten.
De liquidatiewaarde kan niet worden bepaald vóór de beleggingsbeslissing
De liquidatiewaarde van een hedgefonds is doorgaans niet gekend op het moment dat de belegger beslist om in te stappen of af te kopen.
Meestal is een opzegtermijn voor de belegging of de afkoop vereist. Bijgevolg kan de liquidatiewaarde niet vóór de belegging of de afkoop
worden berekend .
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Beperkte liquiditeit/Uitstel van de afkopen.
Talrijke bij alternatieve beleggingen gebruikte beleggingstechnieken impliceren beleggingen in illiquide financiële instrumenten of
instrumenten die aan wettelijke beperkingen of andere transferbeperkingen onderworpen zijn. Bijgevolg is het mogelijk dat de verkoop
van een alternatieve positie enkel mogelijk is in bepaalde periodes of op bepaalde datums na een opzegtermijn van verschillende weken,
bij voorbeeld eenmaal per kwartaal op een welbepaalde datum. Bij de betaling van de verkoopopbrengst kunnen verschillen optreden in
aankoop-/verkoopprijs ten opzichte van de liquidatiewaarde van het instrument.
16.

Risico in verband met beleggingen in vastgoedfondsen
Vastgoed impliceert beleggingen in materiële activa, met name woningen, kantoren, handelszaken, enz. In vastgoed wordt doorgaans
belegd via beleggingsfondsen of genoteerde beleggingsmaatschappijen, die een zekere diversificatie bieden. 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 sterk variëren. Onderliggende vastgoedbeleggingen zijn vaak illiquide en
het is soms niet mogelijk om een marktwaarde in overeenstemming met de onderliggende belegging te realiseren binnen een korte
termijn. Genoteerde beleggingsmaatschappijen en beleggingsfondsen met veranderlijk kapitaal die in vastgoed beleggen, hebben
over het algemeen een dagmarkt. Voor vastgoedbeleggingen zoals fondsen met vast kapitaal wordt daarentegen mogelijk slechts een
maandelijkse, driemaandelijkse of jaarlijkse liquiditeit geboden en kunnen blokkeringsperiodes van soms meerdere jaren gelden. Bepaalde
vastgoedbeleggingen kunnen deels uit “private placements” bestaan. Door het hefboomeffect kan een marktschommeling hoge winst
opleveren, maar kan ook elke daling aanzienlijk zwaarder doorwegen.

17.

Risico in verband met beleggingen of participaties in niet op een beurs genoteerde “private equity“ activa
Aan “Private equity” zijn over het algemeen de volgende risico’s verbonden :
Geen resultaatsgarantie voor de belegger
Beleggers in “private equity” moeten bereid zijn het risico te aanvaarden dat ze het belegde bedrag niet volledig zullen terugkrijgen 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 het beleggingsuniversum voortdurend verandert, zodat “private equity” beheerders gaan beleggen in nieuwe
geografische zones en expertisedomeinen, in verschillende stadia van de economische cyclus. Rond de aankoop van niet-genoteerde
ondernemingen als potentiële investering onstaat vaak intense concurrentie in stijgende marktfasen, terwijl het moeilijk kan zijn om de
posities te liquideren in dalende marktfasen.
Liquiditeit op het niveau van het fonds.
“Private equity” instrumenten in de vorm van “limited partnerships” of vennootschappen hebben over het algemeen een duur van 7 to 15
jaar. Er bestaat geen erkende secundaire markt voor dit type instrumenten. Eens de verbintenis aangegaan om te beleggen in een “private
equity” fonds, kan het niet nakomen van deze verbintenis dus aanleiding geven tot een extreem hoge schadevergoeding (met betalingen
over verschillende jaren), die kan gaan tot het volledige verlies van alle rechten op de in een “private equity” instrument belegde bedragen.
Beleggers dienen rekening te houden met de opzegtermijn voor de opvraging van fondsen (die niet meer dan 7 dagen mag bedragen) en
dienen over voldoende liquiditeiten te beschikken om de opgevraagde fondsen ter beschikking te kunnen stellen.
Juridische, fiscale en reglementaire risico’s
In verband met “Private equity” fondsen kunnen juridische, fiscale of reglementaire wijzigingen optreden, die op zeer korte termijn of zonder
voorafgaande aankondiging van toepassing kunnen worden. Dit kan niet alleen hun activiteiten beperken, maar ook hun mogelijkheden om
de ondernemingen in hun portefeuille over te dragen, wat tot verliezen kan leiden. Cliënten die op dit type producten wensen in te tekenen
wordt aanbevolen om de fiscale behandeling van winsten en verliezen op dergelijke beleggingen te onderzoeken.
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BIJLAGE 4

Afkoopwaarden

Deze bijlage toont ter informatie de afkoopwaarde van een Onderliggend contract met de volgende kenmerken:
•
de waarde van de rekeneenheid is constant en gelijk aan 10 EUR;
•
de uitstapkosten, zoals beschreven in Bijlage 6 van de Kaderpolis Camelea, worden afgetrokken (200 EUR in het eerste jaar, elk jaar verminderd
met 50 EUR);
•
er is geen rekening gehouden met de kosten voor de overlijdensdekking;
•
het aantal rekeneenheden in het contract is vrij van taksen en eventuele instapkosten.
De afkoopwaarden worden uitgedrukt in aantal rekeneenheden.

1. Onderliggend contract met vrije stortingen: instapkosten en beheerskosten (structuur 1)
•
•

aantal rekeneenheden dat aan het contract is toegewezen: 10.000
jaarlijkse beheerskosten van 849 EUR (niveau 2017) per jaar (met een jaarlijkse inflatie van 3%) + 1,50%
Afkoop na jaar

Afkoopwaarde in
rekeneenheden

Afkoop na jaar

Afkoopwaarde in
rekeneenheden

1

9.745

5

8.834

2

9.516

6

8.603

3

9.288

7

8.373

4

9.061

8

8.143

2. Onderliggend contract met vrije stortingen: instapkosten en beheerskosten (structuur 2)
•
•

aantal rekeneenheden dat aan het contract is toegewezen: 10.000
beheerskosten van 1,56% per jaar
Afkoop na jaar

Afkoopwaarde in
rekeneenheden

Afkoop na jaar

Afkoopwaarde in
rekeneenheden

1

9.824

5

9.244

2

9.675

6

9.100

3

9.529

7

8.958

4

9.385

8

8.818

3. Onderliggend contract met vrije stortingen (kapitalisatiecontract): oprichtingskosten en beheerskosten (structuur 1)
•
•
•

aantal rekeneenheden dat aan het contract is toegewezen: 10.000
oprichtingskosten van 6%
jaarlijkse beheerskosten van 849 EUR (niveau 2017) per jaar (aan een inflatiepercentage van 3%) + 1,50%
Afkoop na jaar

Afkoopwaarde in
rekeneenheden

Afkoop na jaar

Afkoopwaarde in
rekeneenheden

1

9.148

5

8.265

2

8.923

6

8.044

3

8.701

7

7.824

4

8.482

8

7.604

4. Onderliggend contract met vrije stortingen (levensverzekering): oprichtingskosten en beheerskosten (structuur 1)
•
•
•

aantal rekeneenheden dat aan het contract is toegewezen: 10.000
oprichtingskosten van 7,1%
jaarlijkse beheerskosten van 849 EUR (niveau 2017) per jaar (aan een inflatiepercentage van 3%) +1,50%
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Afkoop na jaar

Afkoopwaarde in
rekeneenheden

Afkoop na jaar

Afkoopwaarde in
rekeneenheden

1

9.038

5

8.160

2

8.814

6

7.940

3

8.593

7

7.721

4

8.375

8

7.503
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5. Onderliggend contract met vrije stortingen (kapitalisatiecontract): oprichtingskosten en beheerskosten (structuur 2)
•
•
•

aantal rekeneenheden dat aan het contract is toegewezen: 10.000
oprichtingskosten van 6%
beheerskosten van 1,56% per jaar
Afkoop na jaar

Afkoopwaarde in
rekeneenheden

Afkoop na jaar

Afkoopwaarde in
rekeneenheden

1

9.226

5

8.670

2

9.080

6

8.535

3

8.940

7

8.403

4

8.803

8

8.273

6. Onderliggend contract met vrije stortingen (levensverzekering): oprichtingskosten en beheerskosten (structuur 2)
•
•
•

aantal rekeneenheden dat aan het contract is toegewezen: 10.000
oprichtingskosten van 7,1%
beheerskosten van 1,56% per jaar
Afkoop na jaar

Afkoopwaarde in
rekeneenheden

Afkoop na jaar

Afkoopwaarde in
rekeneenheden

1

9.116

5

8.564

2

8.971

6

8.431

3

8.831

7

8.300

4

8.695

8

8.172

7. Contrat sous-jacent à primes régulières
•
•

aantal rekeneenheden dat aan het contract is toegewezen: bij de aanvang 1.200, daarna 1.200 per jaar
beheerskosten van 1,56% per jaar
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Afkoop na jaar

Afkoopwaarde in
rekeneenheden

Afkoop na jaar

Afkoopwaarde in
rekeneenheden

1

2.343

5

6.834

2

3.492

6

7.909

3

4.624

7

8.967

4

5.738

8

10.008
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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 de Kaderpolis en het Onderliggende 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 de Kaderpolis en het Onderliggende 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 de Kaderpolis en het Onderliggende 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 Onderliggende 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 Onderliggende 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 Onderliggende 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 Onderliggende 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 Onderliggende 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 de intekenformulieren, 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;
•
de Kaderpolis en het Onderliggende 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 Onderliggende 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 Onderliggende 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 de Kaderpolis en het Onderliggende 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 Onderliggende 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 de Kaderpolis
en het Onderliggende 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 de Kaderpolis en het Onderliggend 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 Onderliggende 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 Onderliggende 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 de Kaderpolis en het Onderliggend 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 de
Kaderpolis en het Onderliggend 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
Onderliggende 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 de Kaderpolis en het Onderliggende 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 Onderliggende contract (bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot herverzekeraars,
marktaggregators en dienstverleners);
•
aan andere bedrijven die OneLife gebruikt voor het financiële beheer van het Onderliggende 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 volmacht voor toegang tot informatie.
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 de
Kaderpolis en het Onderliggende 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 Onderliggende 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 de Kaderpolis en het Onderliggende contract na een opzegtermijn van dertig dagen met zich
meebrengen. OneLife zou de verzekeringsnemer dan de afkoopwaarde van het Onderliggende contract uitbetalen, overeenkomstig de bepalingen in
de Algemene Voorwaarden.
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BIJLAGE 6

Kosten

De verschillende kosten die in rekening worden gebracht voor de onderliggende Contracten in het kader van de Camelea-kaderpolis, worden weergegeven in de onderstaande tabel. Voor de kosten die specifiek van
toepassing zijn op het onderliggende 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/de onderliggende Contract(en) en de intekening erop (advies, informatie, enz.).
De verzekeringnemer kan op verzoek van zijn tussenpersoon en in het bijzonder vóór de ondertekening van het/de intekenformulier(en) 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.
OneLife kan in het kader van het beheer van het onderliggende Contract retrocessies ontvangen van vergoedingen of commissies van fondsmanagers (rebates) met betrekking tot beleggingen in externe fondsen. De
verzekeringnemer heeft de mogelijkheid om informatie te verkrijgen over dit onderwerp op eenvoudig schriftelijk verzoek aan OneLife na uitgifte van het/de onderliggende Contract(en) en de keuze van de fondsen.

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 wijziging afwijst, kan hij kosteloos overgaan tot de terugbetaling van zijn onderliggend Contract, op voorwaarde dat zijn verzoek wordt gedaan vóór 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”. De berekening van vaste kosten in een andere valuta dan de euro
(ervan uitgaande dat het contract in een vreemde valuta is opgemaakt) is 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

Maximum bedrag
gedragen door de
verzekeringnemer

Berekeningsmethode

Maximum bedrag
dat toekomt aan
OneLife

Maximum bedrag
betaald aan de
tussenpersoon

-

6%

Kosten aan het begin van het Contract
Acquisitiekosten

Deze kosten worden afgetrokken van elke bruto
betaalde premie om de uitgaven van OneLife, alsook
de analyse en advies verstrekt door de tussenpersoon
voor de intekening, te dekken, om er zeker van te zijn
dat de prospect overeenkomt met de doelmarkt van het
voorgestelde product.

Instapkosten:

•

Een percentage van de betaalde netto premie wordt
ingehouden.

6% voor
instapkosten

•

7,1% voor
oprichtingskosten

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

Voor onderliggende Contracten met regelmatige
premies is enkel de structuur “instapkosten”
beschikbaar.

1) Instapkosten (initieel bedrag)

Een percentage van de betaalde netto premie, en in
mindering gebracht over een periode van 5 jaar (20
kwartalen) door afname van eenheden (of fracties van
eenheden) pro rata van de fondsen waarin de premie
wordt belegd zoals hieronder aangegeven:
•
0,355% per kwartaal voor onderliggende
levensverzekeringscontracten of voor premies
waarvoor de jaarlijkse belasting op de
verzekeringsoperaties verschuldigd is (contract
onderschreven door een natuurlijke persoon);
•
0,30% per kwartaal voor onderliggende
(I) kapitalisatiecontracten, (II)
levensverzekeringscontracten onderschreven
door rechtspersonen en (III) levensverzekeringen
waarvan de verzekeringnemer een natuurlijke
persoon is, maar waarvoor de jaarlijkse belasting
op de verzekeringsoperaties niet verschuldigd is.

2) Oprichtingskosten, in mindering gebracht over een
periode van 5 jaar

Na aftrek: het resterende bedrag wordt belegd binnen
het verzekeringscontract.

Oprichtingskosten:

De instapkosten worden berekend op basis van de
hoogste waarde tussen enerzijds de betaalde premies
en anderzijds de waarde van het onderliggende
Contract op het moment van de heffing. Deze
heffingen vinden plaats gedurende 20 kwartalen.
De eerste heffing vindt plaats aan het einde van
kwartaal waarin het onderliggende Contract in voege
is getreden (of, in het geval van een bijkomende
storting, aan het einde van het kwartaal volgend
op de investering van de bijkomende storting in de
geselecteerde fondsen).
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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 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.
Bij het intekenen van het onderliggende Contract met
vrije stortingen, bepaalt de verzekeringnemer met zijn
verzekeringstussenpersoon de beheerskostenstructuur
die het beste bij hem past.

Structuur 1: maandelijkse beheerskosten bereiken
maximum een bedrag dat gelijk is aan de som van:

Structuur 1: 849 EUR +
1,50% per jaar

Structuur 1: 849
EUR

•

Structuur 2: 1,56% per
jaar

Structuur 2: 1,17%

•

EUR 849 per jaar, maandelijks ingehouden op
een pro rata temporis basis en pro rata valoris van
de fondsen waarin het onderliggende Contract is
belegd.
Een bedrag dat overeenkomt met een maximum
van 0,125% per maand van de waarde van
het contract (dat wil zeggen 1,50% per jaar)
in mindering gebracht door afname van
rekeneenheden (of fracties van rekeneenheden),
pro rata valoris van de fondsen waarin het
onderliggende Contract is belegd.

Onderliggende
contracten met
regelmatige premies:
1,56% per jaar

Onderliggende
contracten met
regelmatige
premies: 1,56%

Structuur 1: 1,50%
Structuur 2: 0,39%
Onderliggende
contracten met
regelmatige
premies: Nihil

Structuur 2: een bedrag dat overeenkomt met een
maximum van 0,130% per maand van de waarde
van het onderliggende contract (dat wil zeggen
1,56% per jaar), behalve voor beheerskosten geheven
op geldmarktfondsen die worden teruggebracht tot
0,025% per maand (of 0,30% per jaar).
Onderliggende contracten met regelmatige premies
Voor onderliggende contracten met regelmatige
premies, worden de beheerskosten vastgesteld op
maximaal 0,130% per maand (1,56% per jaar) van de
waarde van het onderliggende Contract, vastgesteld
op de laatste werkdag van de maand, behalve voor
beheerskosten geheven op geldmarktfondsen die
worden teruggebracht tot 0,025% per maand (of 0,30%
per jaar).
Risicopremies

Risicopremies worden gedurende de volledige looptijd
van het contract afgetrokken om de kosten van
de bijkomende overlijdensdekking te financieren,
indien hierop werd ingeschreven. De kosten variëren
afhankelijk van de leeftijd en de gezondheidsstatus van
de verzekerde, evenals de hoeveelheid risicokapitaal.
Het risicokapitaal is het bedrag van de bijkomende
overlijdensdekking op de dag van de berekening van het
risico.

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

-

De toepasselijke risicopremies zijn bijgevoegd bij deze
algemene voorwaarden.
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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
Indien de
arbitragekosten
meer zijn dan 100
EUR, 50% van de
kosten. Indien ze
minder zijn dan 100
EUR, het verschil
tussen de totale
arbitragekosten en
50 EUR.

Ad hoc kosten
Arbitragekosten

Kosten toegepast bij elke arbitrage tussen externe
fondsen en/of interne collectieve fondsen om de
administratieve kosten van de arbitrageoperatie en de
vergoeding van de tussenpersoon voor het verstrekte
advies te dekken. Deze kosten bestaan uit een
percentage met een minimumbedrag.

Deze kosten worden berekend en ingehouden op het
bedrag van de overgedragen tegoeden.

1% van het bedrag van
de arbitrage met een
minimum kost van 50
EUR.

Indien de
arbitragekosten
meer zijn dan 100
EUR, 50% van de
kosten. Indien ze
minder zijn dan 100
EUR, 50 EUR.

Voor de hieronder vermelde arbitrages zal OneLife geen
kosten in rekening brengen:
•
Arbitrage bij het verlaten van monetaire fondsen;
•
Herinvestering in een monetair fonds van een
coupon gedistribueerd door een collectief intern
fonds;
•
Arbitrages gemaakt in het kader van een fusie,
splitsing of sluiting van een geselecteerd fonds;
•
Automatische arbitrages
Kosten voor
Wealth Structuring
(vermogensstructurering)

Vaste kost (bedrag) afgetrokken van het contract
om OneLife te compenseren voor een analyse en
beheersoplossing op maat, afgestemd op de situatie van
de verzekeringnemer.

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

-

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

-
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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

Externe kosten
Bankkosten

Door de depothoudende bank toegepaste kosten
(zoals depotkosten, wisselkosten, makelaarslonen
of transferkosten). Deze kosten variëren van een
depothoudende bank 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.

Beheerskosten voor
externe fondsen en
voor interne collectieve
fondsen (ICFs)

Externe fondsen en collectieve interne fondsen zijn
onderworpen aan acquisitie-, beheers- en/of specifieke
uitstapkosten.

Deze kosten worden rechtstreeks afgetrokken van
de nettowaarde van de externe fondsen of interne
collectieve fondsen

De kosten zijn afhankelijk van de bancaire instelling.

De kosten zijn afhankelijk van het fonds.

Voor externe fondsen worden details van deze kosten
vermeld in het gedeelte “Vergoedingen en kosten” van de
vereenvoudigde prospectus of de KIID die overeenkomt
met elk extern fonds en die direct beschikbaar is
op de website van elke fondsmanager of op verzoek
geadresseerd aan OneLife. Voor de interne collectieve
fondsen zijn de kosten vermeld in de KIID van het fonds,
op verzoek beschikbaar bij OneLife.

* 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.

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.

Ingeval van een totale afkoop van een onderliggend
Contract voorafgaand aan het einde van vier (4) jaar,
ingaande van die datum, zijn de kosten als volgt van
toepassing:
• Totale afkoop gedurende het eerste jaar: 200 EUR
• Totale afkoop in het tweede jaar: 150 EUR
• Totale afkoop tijdens het derde jaar: 100 EUR
• Totale afkoop tijdens het 4e jaar: 50 EUR

200 EUR

200 EUR

-

Als er in het jaar meer dan 12 partiële afkopen zijn
gedaan op het contract of als het totale aantal afkopen
gedurende het jaar meer dan 20% van de waarde van
het onderliggend Contract overschrijden, zullen alle
niet-betaalde kosten op voorhand worden afgetrokken
(een boete zal aldus worden toegepast).
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