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| I. Beschrijving van de verzekering |
Dit levensverzekeringscontract tak 21 heeft tot doel een kapitaal op te bouwen via een spaarplan.
Het kapitaal is betaalbaar in de vorm van een kapitaal bij leven of een kapitaal bij overlijden.

1.

Opbouw van het kapitaal

Het kapitaal bij leven is de reserve opgebouwd door de verzekeringnemer als de verzekerde in leven is op de
einddatum van het contract.
Het kapitaal bij overlijden is de reserve reeds opgebouwd door de verzekeringnemer op het ogenblik van
overlijden van de verzekerde vóór de einddatum van het contract.
De reserve is de waarde van het contract die wordt opgebouwd door de kapitalisatie van de gestorte premie(s)
tegen de gegarandeerde interestvoet, eventueel vermeerderd met een winstdeelname; en dat na aftrek van de
reeds verrichte afkopen, de nog terug te betalen voorschotten, taksen, belastingen en kosten.

2.

Kapitalisatie van de premie
2.1.

Gegarandeerde interestvoet

Elke gestorte premie (na aftrek van instapkosten, eventuele belastingen en taksen) geeft, na de definitieve
ontvangst ervan op de rekening van NN Insurance Belgium nv, recht op de dan geldende gegarandeerde
interestvoet, maar niet vóór de datum van inwerkingtreding van het contract.
De toegekende interestvoet is gegarandeerd voor de looptijd die in de Bijzondere Voorwaarden is vastgelegd.
Deze wordt vermeld in het jaarlijks overzicht dat de verzekeringsnemer ontvangt.

2.2.

Winstdeelname

Elk jaar bepaalt NN Insurance Belgium nv het winstdeelnamepercentage overeenkomstig het
winstdeelnameplan. De winstdeelname varieert naargelang de economische conjunctuur en de resultaten van
NN Insurance Belgium nv.
Het winstdeelnamepercentage varieert ieder jaar en kan niet worden gegarandeerd.
Dit percentage wordt bekrachtigd na goedkeuring door de Algemene Vergadering van aandeelhouders.
De winstdeelname maakt integraal deel uit van de reserve.
De winstdeelname wordt gekapitaliseerd tegen de gegarandeerde interestvoet die van toepassing is op het
moment dat de winstdeelname aan de reserve wordt toegekend.
De toegekende winstdeelname en de voorwaarden waaraan het contract moet voldoen om recht te hebben op
de winstdeelname worden jaarlijks meegedeeld.

| II. Het verzekeringscontract |
1.

Partijen bij het contract
1.1.

Contracterende partijen

Verzekeraar: NN Insurance Belgium nv, verzekeringsmaatschappij erkend onder het codenummer 2550,
gevestigd in België, Airport Plaza - Montreal Building, Da Vincilaan 19 te B-1831 Diegem.
Verzekeringnemer: een natuurlijk persoon die het contract met NN Insurance Belgium nv afsluit.

1.2.

Verzekerde

Verzekerde: het leven of overlijden van deze persoon leidt tot de betaling van ofwel het kapitaal bij leven, ofwel
van het kapitaal bij overlijden door NN Insurance Belgium nv.
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1.3.

Begunstigden

Begunstigde(n) bij leven : de natuurlijke persoon die recht heeft op het kapitaal bij leven.
Begunstigde(n) bij overlijden : de natuurlijke persoon (personen) die recht heeft (hebben) op het kapitaal bij
overlijden.
Aanduiding van de begunstigde: de verzekeringnemer duidt vrij de begunstigde(n) aan binnen het fiscale kader
van het pensioensparen.
Zolang deze de begunstiging niet aanvaardt, kan de verzekeringnemer op elk moment de aanduiding wijzigen
aan de hand van een ondertekende en gedateerde brief, te versturen naar NN Insurance Belgium nv.
Elke begunstigde kan de begunstiging van dit contract aanvaarden.
Deze aanvaarding moet worden opgenomen in een bijvoegsel, ondertekend door de begunstigde(n) die de
begunstiging aanvaardt (aanvaarden), door de verzekeringnemer en door NN Insurance Belgium nv.
Vanaf dat moment kan de verzekeringnemer het contract niet meer wijzigen en kan hij niet langer de rechten
uitoefenen die hem door het contract werden toegekend zonder het schriftelijk akkoord van de begunstigde(n)
die de begunstiging van dit contract heeft (hebben) aanvaard.

2.

Formaliteiten van het contract
2.1.

Onderschrijving van het contract

Inwerkingtreding
Het contract treedt in werking op de begindatum die in de Bijzondere Voorwaarden is vermeld, maar nooit
voordat het contract werd ondertekend door alle contracterende partijen en de rekening van NN Insurance
Belgium nv werd gecrediteerd voor het bedrag van de eerste premie.
Vanaf de inwerkingtreding is het contract onbetwistbaar.
Looptijd van het contract
Het contract eindigt op de in de Bijzondere Voorwaarden vastgelegde einddatum.
Het contract eindigt bij overlijden van de verzekerde en in geval van totale afkoop van het contract.
Bedenktijd
De verzekeringnemer heeft het recht om zijn contract op te zeggen binnen 30 dagen vanaf de inwerkingtreding
ervan.
Als het contract dient tot waarborg van een lening of krediet, dan heeft de verzekeringnemer het recht om het
contract op te zeggen binnen 30 dagen nadat hij vernomen heeft dat het krediet niet wordt toegekend.
In beide gevallen betaalt NN Insurance Belgium nv de gestorte premie(s) volledig terug.
De opzegging moet gebeuren via een aangetekende brief, een deurwaardersexploot of door afgifte van een
opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs.
De postdatum, de datum van kennisgeving of de datum op het ontvangstbewijs tonen de rechtsgeldigheid van
de opzegdatum. In voorkomend geval moet de verzekeringnemer het exemplaar van de laatste Bijzondere
Voorwaarden en eventuele bijvoegsels in zijn bezit naar NN Insurance Belgium nv opsturen of bij gebrek
hieraan, een ondertekende verklaring van verlies of diefstal.

2.2.

Premie(s)

Premiestortingen
De verzekeringnemer kan op elk moment premies storten, waarvan hij het bedrag vrij kan bepalen.
De premies mogen echter niet minder dan 600,00 euro per jaar bedragen.
De storting van de premies is niet verplicht.
Indexering van de premie
De verzekeringnemer heeft het recht om de premie jaarlijks aan te passen aan de fiscale indexering. Deze
indexering conform de fiscale wetgeving heeft jaarlijks uitwerking op 1 januari van elk kalenderjaar.

3 /10

2.3.

Afkoop

De verzekeringnemer heeft het recht zijn contract gedeeltelijk of volledig af te kopen.
Gedeeltelijke afkoop: de opname van een gedeelte van de reserve van het contract.
Bij een gedeeltelijke afkoop wordt het opgenomen bedrag proportioneel uit de reserve gehaald.
Volledige afkoop: de opname van de volledige reserve van het contract. Dit leidt tot de beëindiging van het
contract.
Afkoop-/opnamevergoeding
De afkoopvergoeding bedraagt 5,00%, dagelijks degressief berekend gedurende de laatste 5 jaar van het
contract.
Om de belangen van de verzekeringsnemers te vrijwaren, behoudt de verzekeraar zich het recht voor om in
sommige kritische marktomstandigheden de wettelijk vastgelegde maximum afkoopvergoeding alsook een
financiële vergoeding af te houden.
De afkoopkosten worden in dat geval berekend op de totale reserve, na aftrek van de financiële vergoeding.
De financiële vergoeding wordt bepaald op grond van de handelswaarde van het afgekochte bedrag van de
reserve op het ogenblik van de opname, rekening houdend met de dan geldende officiële rente van de lineaire
obligaties (= OLO-rente) en de resterende duur van van het contract berekend conform de bepalingen van het
KB betreffende de levensverzekeringsactiviteit van 14 november 2003.
De financiële vergoeding wordt berekend op de volledige reserve, inclusief de winstdeelname reserve.
Voorwaarden om gedeeltelijke afkopen te verrichten
De verzekeringnemer moet een minimumreserve van 1.250,00 euro in het contract behouden. Als het saldo
van de reserve na afkoop lager is dan 1.250,00 euro, dan wordt het contract automatisch beëindigd en wordt
het bedrag ervan uitbetaald, rekening houdend met de eventueel verschuldigde afkoopkosten en de eventueel
nog verschuldigde taksen.
Berekeningsmoment van de afkoop
Voor de berekening van afkoop wordt de datum van aanvraag van deze afkoop in aanmerking genomen.
Aan NN Insurance Belgium nv te bezorgen documenten
De verzekeringnemer dient de aanvraag tot afkoop in bij NN Insurance Belgium nv aan de hand van een
daartoe door NN Insurance Belgium nv uitgegeven document of via een door de verzekeringnemer gedateerde
en ondertekende brief.
Als het om een volledige afkoop gaat, moet de verzekeringnemer het exemplaar van het contract dat in zijn
bezit is, naar NN Insurance Belgium nv opsturen, of bij gebrek hieraan, een verklaring van verlies of diefstal
van deze documenten ondertekend door de verzekeringnemer, en in voorkomend geval, de aanvaardende
begunstigde.
De afkoopwaarde zal worden uitgekeerd na ondertekening van een kwijtschrift van afkoop door de
verzekeringnemer en nadat de vereiste documenten aan NN Insurance Belgium nv werden overgemaakt.

2.4.

Voorschot op het contract

De verzekeringnemer kan op dit contract een voorschot opnemen.

2.5.

Wijziging van het contract

NN Insurance Belgium nv kan eenzijdig geen enkele wijziging aanbrengen aan de Algemene en Bijzondere
Voorwaarden van het contract.
De verzekeringnemer kan op elk ogenblik schriftelijk een aanpassing van het contract vragen.
Elke aanpassing wordt bevestigd door de aanmaak van nieuwe Bijzondere Voorwaarden en/of door middel van
een bijvoegsel.
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2.6.

Einde van het contract

De verzekerde is in leven en het contract komt op einddatum:
Prestaties : NN Insurance Belgium nv keert de begunstigde(n) bij leven het verzekerde kapitaal bij leven uit.
Aan NN Insurance Belgium nv te bezorgen documenten:
•

het kwijtschrift verstrekt door NN Insurance Belgium nv, ondertekend door de begunstigde(n) bij

•

het originele exemplaar van de laatste Bijzondere Voorwaarden en eventuele bijvoegsels die in het
bezit zijn van de verzekeringnemer, of bij gebrek hieraan, een verklaring van verlies of diefstal,
ondertekend door de begunstigde(n) van het kapitaal bij leven;
een kopie van de voor- en achterzijde van de identiteitskaart van de verzekerde en de
begunstigde(n);
eventuele andere documenten die NN Insurance Belgium nv nodig acht om tot de vereffening
van het contract over te gaan.

leven;

•
•

De verzekerde overlijdt tijdens de looptijd van het contract:
Prestaties : NN Insurance Belgium nv keert aan de begunstigde(n) bij overlijden het verzekerde kapitaal bij
overlijden uit.
Aan NN Insurance Belgium nv te bezorgen documenten:
•
•

•
•

het kwijtschrift verstrekt door NN Insurance Belgium nv ondertekend door de begunstigde(n) bij
overlijden;
de laatste Bijzondere Voorwaarden en eventuele bijvoegsels die in het bezit zijn van de
verzekeringnemer, of bij gebrek hieraan, een verklaring van verlies of diefstal, ondertekend door
de begunstigde(n) van het kapitaal bij overlijden;
een uittreksel uit de overlijdensakte van de verzekerde;
een kopie van de voor- en achterzijde van de identiteitskaart van de begunstigde(n), of als deze
persoon (personen) niet bij naam is (zijn) aangeduid in de Bijzondere Voorwaarden, een akte van
bekendheid waarin de rechten van de begunstigde(n) van het kapitaal bij overlijden worden
vastgelegd.

Doorgaans zijn deze documenten voldoende, maar NN Insurance Belgium nv kan, als zij dit nodig acht, het
bewijs vragen dat het overlijden niet heeft plaatsgevonden onder de omstandigheden die uitgesloten zijn
krachtens de uitsluitingen van betaling van het kapitaal bij overlijden.
Uitsluiting van betaling van het kapitaal bij overlijden:
Het overlijden van een verzekerde is altijd gedekt, wat ook de oorzaak ervan is.
NN Insurance Belgium nv is echter niet verplicht haar waarborg te verlenen aan eenieder die het overlijden
heeft veroorzaakt door een opzettelijke daad. Een opzettelijke daad is een daad gesteld met het oogmerk de
verzekerde lichamelijke schade toe te brengen.
In voorkomend geval verliest (verliezen) de begunstigde(n) die opzettelijk het overlijden van de verzekerde
heeft (hebben) veroorzaakt elk recht op de verzekerde prestatie. Deze rechten komen in dat geval toe aan de
medebegunstigden, of bij gebrek hieraan, aan de vervangende begunstigde(n) overeenkomstig de volgorde
bepaald in het contract, en bij gebrek hieraan, aan de verzekeringnemer of aan de nalatenschap van de
verzekeringnemer of aan de nalatenschap van de verzekerde.
Onvoldoende reserve in het contract
Als de reserve niet volstaat om de eventuele taksen of de premies voor de eventuele bijkomende
overlijdenswaarborg, waarover meer informatie in hoofdstuk IV, te betalen, dan worden zowel het basiscontract
als de eventueel bijkomende overlijdenswaarborg opgezegd. Deze opzegging wordt van kracht na het
verstrijken van een termijn van 30 dagen vanaf de verzending van een aangetekende brief door NN Insurance
Belgium nv naar de verzekeringnemer waarin de gevolgen van de niet-betaling van de premies worden
omschreven.

2.7.

Wederinvoegestelling van het contract

Na de gedeeltelijke/volledige afkoop of opzegging van het contract zoals beschreven in bovenstaande
paragraaf, kan de verzekeringnemer het contract niet opnieuw in werking stellen.

2.8.

Informatie tijdens de looptijd van het contract

De verzekeringnemer ontvangt jaarlijks een actueel overzicht van de toestand van zijn contract.
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| III. Algemene bepalingen |
1.

Contractuele, reglementaire en wettelijke beginselen

Dit contract is onderworpen aan de Belgische wettelijke en reglementaire bepalingen, met name deze die de
levensverzekering regelen.
Het wordt opgesteld op grond van de oprechte en volledige verklaringen van de verzekeringnemer en
verzekerde.
Na de inwerkingtreding is het contract onbetwistbaar, behalve in geval van fraude.
Indien de geboortedatum van de verzekerde onjuist is, worden de uitkeringen aangepast op grond van de
exacte geboortedatum.
Overeenkomstig de wet op de landverzekeringsovereenkomst kunnen de rechten die voortvloeien uit dit
contract, overgedragen of in pand gegeven worden.

2.

Fiscaliteit

Dit contract wordt geregeld door het Belgisch recht.
Alle huidige of toekomstige rechten en taksen zijn ten laste van de verzekeringnemer of van de begunstigde,
afhankelijk van de situatie.
§1. Premies
De wetgeving van de Staat van de woonplaats van de verzekeringnemer is van toepassing voor de fiscale en/of
sociale lasten die eventueel op de premies kunnen worden aangerekend. In voorkomend geval geldt de
wetgeving van de Staat waarin de rechtspersoon waarvoor het contract werd afgesloten, gevestigd is.
De fiscale wetgeving van de woonplaats van de verzekeringnemer bepaalt de eventuele toekenning van fiscale
voordelen op de premies. In sommige gevallen kan de wetgeving van het land waarin het belastbaar inkomen
wordt verkregen, worden toegepast.
§2. Prestatie
De belastingen die van toepassing zijn op het inkomen evenals de eventuele andere lasten worden bepaald
door de wet van de Staat van de woonplaats van de begunstigde en/of door de wet van het land waarin het
belastbaar inkomen wordt verkregen.
Voor de successierechten geldt de fiscale wetgeving van de Staat van de woonplaats van de overledene en/of
de wet van de Staat van de woonplaats van de begunstigde.

3.

Bijzondere uitgaven

NN Insurance Belgium nv heeft het recht om bepaalde kosten aan te rekenen als zij bijzondere uitgaven moet
maken waartoe de verzekeringnemer, verzekerde of begunstigde(n) aanleiding hebben gegeven, en dit zowel
voor de hoofdwaarborg als voor de eventuele aanvullende waarborgen.

4.

Algemene bepalingen bij betaling door NN Insurance Belgium nv

Bij afkoop en overlijden van de verzekerde worden de door NN Insurance Belgium nv verschuldigde bedragen
uitgekeerd binnen 30 dagen volgend op de ontvangst van de aan NN Insurance Belgium nv te bezorgen
documenten en de ondertekening van het kwijtschrift. Bij leven van de verzekerde gebeurt de uitkering binnen
30 dagen volgend op de ontvangst van de vereiste documenten, maar niet vóór de einddatum van het contract.
NN Insurance Belgium nv is geen interesten verschuldigd voor een vertraging in de betaling te wijten aan een
omstandigheid buiten de wil van NN Insurance Belgium nv.

5.

Mededelingen

Om geldig te zijn, moeten de voor NN Insurance Belgium nv bestemde mededelingen, schriftelijk aan de
exploitatiezetel van NN Insurance Belgium nv worden gericht.
De mededelingen aan de verzekeringnemer en in voorkomend geval, aan de aanvaardende begunstigde(n),
gebeuren op een geldige manier wanneer zij naar het laatste schriftelijk aan NN Insurance Belgium nv
meegedeelde adres worden verstuurd.
Elke mededeling van een partij aan de andere wordt geacht gedaan te zijn op de datum van afgifte ervan aan
de post.
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6.

Klachten

De Belgische wetgeving, onder andere de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst, is van
toepassing op dit contract.
De verzekeringnemer heeft de mogelijkheid om alle klachten betreffende onderhavig contract te richten aan:
•

•

of de ING Bemiddelingsdienst, Marnixlaan, 24 te 1000 Brussel
(Mediationservice-klachten@ing.be - <mailto:Mediationservice-klachten@ing.be> - Tel. +32 2 547
88 19 – Fax +32 2 547 83 20 / 547 78 90)
of de Ombudsman van de verzekeringen, de Meeûssquare 35 te 1000 Brussel
(www.ombudsman.as <http://www.ombudsman.as> - info@ombudsman.as <mailto:info@ombudsman.as> - Tel. + 32 2 547 58 71 -, Fax + 32 2 547 59 75)

Dit sluit de mogelijkheid niet uit om een gerechtelijke procedure aan te spannen.

7.

Inlichtingen over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

De persoonsgegevens (met uitzondering van de medische gegevens) 1 die u in het kader van dit contract
meedeelt, worden verwerkt door:
•

ING België nv, 24 Marnixlaan te 1000 Brussel, met het oog op centraal beheer
van de cliënteel, beheer van rekeningen en betalingen, bemiddeling (o.a. van
verzekeringen), kredieten
(in voorkomend geval), vermogensbeheer, marketing van
bank- en verzekeringsdiensten, globaal overzicht van de cliënteel, controle op de
verrichtingen en preventie van onregelmatigheden;
•
NN Insurance Belgium nv, Airport Plaza - Montreal Building, Da Vincilaan 19 te B-1831 Diegem,
met het oog op centraal
beheer van de cliënteel, productie en beheer van verzekeringen, marketing van
verzekeringsdiensten, globaal overzicht van de cliënteel, controle op verrichtingen en
preventie van onregelmatigheden.
1 Enkel voor de verzekeringen met een medische acceptatie

Deze gegevens worden aan de andere vennootschappen van de bank- en verzekeringsgroep ING in België (lijst
op aanvraag) meegedeeld met het oog op centraal beheer van de cliënteel, marketing, globaal overzicht van de
cliënteel, verstrekken van hun diensten (in voorkomend geval) en controle van de regelmatigheid van de
verrichtingen (met inbegrip van het voorkomen van onregelmatigheden).
Elke natuurlijke persoon kan kennis nemen van de gegevens die op hem betrekking hebben en ze laten
verbeteren. Hij kan zich, op verzoek en gratis, verzetten tegen de verwerking van de gegevens die op hem
betrekking hebben door ING of NN Insurance Belgium nv met het oog op direct marketing en/of tegen de
mededeling van deze gegevens aan andere vennootschappen van de groep ING in België voor dezelfde
doeleinden.
Voor meer informatie over de verwerking van de gegevens door ING, verwijzen wij naar artikel 5 (Bescherming
van de persoonlijke levenssfeer) van het Algemeen reglement van de verrichtingen van ING.

| IV. De bijkomende overlijdenswaarborg |
Dit contract bestaat uit een hoofdwaarborg en een aanvullende overlijdenswaarborg.
De aanvullende overlijdenswaarborg heeft tot doel te voorzien in de betaling van een aanvullend
overlijdenskapitaal, zoals bepaald in de Bijzondere Voorwaarden, aan de door de verzekeringnemer aangestelde
begunstigde(n) als de verzekerde vóór de einddatum van de aanvullende overlijdenswaarborg overlijdt.
De aanvullende overlijdenswaarborg is optioneel.

1.

De specifieke formaliteiten van de aanvullende
overlijdenswaarborg
1.1

De onderschrijving

Inwerkingtreding
De aanvullende overlijdenswaarborg treedt in werking vanaf de aanvangsdatum van de hoofdwaarborg, tenzij
anders vermeld in de Bijzondere Voorwaarden.
De leeftijd van de verzekerde mag niet hoger zijn dan 64 jaar op het ogenblik van de onderschrijving.
De aanvullende overlijdenswaarborg is onbetwistbaar 1 jaar na de onderschrijving op deze waarborg.
Looptijd
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De aanvullende overlijdenswaarborg neemt een einde op de datum die in de Bijzondere Voorwaarden is
vermeld, en ten laatste op de dag dat de verzekerde 80 jaar wordt.
De aanvullende overlijdenswaarborg neemt automatisch een einde wanneer om welke reden ook een einde
wordt gesteld aan de hoofdwaarborg.

1.2.

De premie

Financiering van de aanvullende overlijdenswaarborg
De premie voor de aanvullende overlijdenswaarborg wordt elke maand vooraf afgehouden van de reserve van
de hoofdwaarborg.
Deze premie wordt maandelijks berekend, onder andere op basis van het verzekerd kapitaal bij overlijden,
zoals beschreven in de Bijzondere Voorwaarden.

1.3.

De wijziging van de aanvullende overlijdenswaarborg

De verzekeringnemer kan NN Insurance Belgium nv op elk moment schriftelijk vragen om de verzekerde
prestaties van zijn aanvullende overlijdenswaarborg te wijzigen.
De wijziging van de verzekerde prestaties of van de looptijd is onderworpen aan de voorwaarden die van
toepassing zijn op het moment van de aanpassing.
Een verhoging van het overlijdenskapitaal en/of een wijziging van de looptijd van het contract kunnen
afhankelijk worden gemaakt van het gunstige resultaat van een nieuw onderzoek van het risico.
Bij aanvaarding neemt NN Insurance Belgium nv nota van deze wijziging door de uitgifte van nieuwe Bijzondere
Voorwaarden.
De wijziging treedt in werking op de datum die in de Bijzondere Voorwaarden is vermeld.
De aanvullende overlijdenswaarborg heeft geen afkoopwaarde.

1.4.

De uitkering van het aanvullend overlijdenskapitaal

De aanvullende overlijdenswaarborg is van toepassing zodra NN Insurance Belgium nv de documenten heeft
ontvangen die in de Algemene Voorwaarden van de hoofdwaarborg worden gevraagd.
Bovendien kan NN Insurance Belgium nv een attest vragen betreffende de oorzaak van overlijden. Dit
document wordt ter beschikking gesteld door NN Insurance Belgium nv en moet volledig worden ingevuld door
de geneesheer die de verzekerde behandelde tijdens zijn laatste ziekte en/of op het moment van zijn
overlijden.
Doorgaans zijn deze documenten voldoende, maar NN Insurance Belgium nv kan, als zij dit nodig acht, het
bewijs vragen dat het overlijden niet heeft plaatsgevonden onder de hierna vermelde uitgesloten
omstandigheden. De verzekerde geeft hiervoor de toestemming aan zijn/haar geneeshe(e)r(en) om de
medische gegevens in verband met de oorzaak van zijn/haar overlijden door te geven aan de raadsgeneesheer
van NN Insurance Belgium nv.

1.5.

Omvang van de aanvullende overlijdenswaarborg

Wereldwijde waarborg
Het overlijdensrisico is gewaarborgd over de hele wereld, ongeacht de oorzaak ervan, maar onder voorbehoud
van de bepalingen die in onderstaande artikelen worden opgesomd.
Terrorisme
De wet van 1 april 2007 betreffende de verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme en bijgevolg de
bepalingen in onderstaande artikelen, zijn van toepassing, voor zover de verzekerde zijn gewone verblijfplaats
in België heeft.
§1. Definitie :
Onder terrorisme wordt verstaan: een clandestien georganiseerde actie of dreiging van actie met ideologische,
politieke, etnische of religieuze bedoelingen, individueel of door een groep uitgevoerd, waarbij geweld wordt
gepleegd of personen of economische waarde van een materieel of immaterieel goed geheel of gedeeltelijk
wordt vernield, ofwel om indruk te maken op het publiek, een klimaat van onveiligheid te scheppen of de
overheid onder druk te zetten, ofwel om het verkeer of de normale werking van een dienst of een onderneming
te belemmeren.
§2. Lidmaatschap:
NN Insurance Belgium nv dekt schade veroorzaakt door terrorisme. NN Insurance Belgium nv is hiertoe lid van
de VZW (TRIP). Overeenkomstig de wet van 1 april 2007 betreffende de verzekering tegen schade veroorzaakt
door terrorisme, wordt de uitvoering van alle verbintenissen van alle verzekeringsondernemingen die lid zijn
van de VZW, beperkt tot 1 miljard euro per kalenderjaar voor de schade veroorzaakt door alle gebeurtenissen
erkend als terrorisme voorgevallen tijdens dat kalenderjaar. Dit bedrag wordt elk jaar aangepast op 1 januari
volgens de ontwikkeling van het indexcijfer der consumptieprijzen, met als basis het indexcijfer van december
2005. Ingeval van wettelijke of reglementaire wijziging van dit basisbedrag, zal het gewijzigde bedrag
automatisch van toepassing zijn vanaf de eerstvolgende vervaldag na de wijziging, tenzij de wetgever
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uitdrukkelijk in een andere overgangsregel voorziet.
§3. Evenredigheidsregel:
Indien het totaal van de berekende of geraamde schadevergoedingen groter is dan het bedrag genoemd in de
vorige alinea, wordt een evenredigheidsregel toegepast: de uit te keren schadevergoedingen worden beperkt
ten belope van de verhouding van het bedrag genoemd in de vorige alinea of de nog beschikbare middelen voor
dat kalenderjaar ten opzichte van de uit te keren schadevergoedingen toegerekend aan dat kalenderjaar.
§4. Uitbetalingsregel:
Overeenkomstig voornoemde wet van 1 april 2007, beslist het Comité of een gebeurtenis beantwoordt aan de
definitie van terrorisme. Opdat het bedrag genoemd in dit artikel niet zou worden overschreden, bepaalt dit
Comité, ten laatste 6 maanden na de gebeurtenis, het percentage van de schadevergoeding dat door NN
Insurance Belgium nv ingevolge de gebeurtenis dient te worden vergoed. Het Comité kan dit percentage
herzien. Ten laatste op 31 december van het derde jaar volgend op het jaar van de gebeurtenis, neemt het
Comité een definitieve beslissing omtrent het uit te betalen percentage van schadevergoeding.
De begunstigde(n) kan(kunnen) tegenover NN Insurance Belgium nv pas aanspraak maken op de
schadevergoeding nadat het Comité het percentage heeft vastgesteld. NN Insurance Belgium nv betaalt het
verzekerde bedrag uit overeenkomstig het percentage vastgesteld door het Comité.
Indien het Comité het percentage verlaagt, zal de verlaging van de schadevergoeding niet gelden voor de reeds
uitgekeerde schadevergoedingen, noch voor de nog uit te keren schadevergoedingen waarvoor NN Insurance
Belgium nv reeds een beslissing aan de begunstigde(n) heeft meegedeeld.
Opzettelijke daad
Het overlijden van een verzekerde is altijd gedekt, wat ook de oorzaak ervan is.
NN Insurance Belgium nv is echter niet verplicht haar waarborg te verlenen aan eenieder die het overlijden
heeft veroorzaakt door een opzettelijke daad. Een opzettelijke daad is een daad gesteld met het oogmerk de
verzekerde lichamelijke schade toe te brengen.
In voorkomend geval verliest (verliezen) de begunstigde(n) die opzettelijk het overlijden van de verzekerde
heeft (hebben) veroorzaakt elk recht op de verzekerde prestatie. Deze rechten komen in dat geval toe aan de
medebegunstigden, of bij gebrek hieraan, aan de vervangende begunstigde(n) overeenkomstig de volgorde
bepaald in het contract, en bij gebrek hieraan, aan de verzekeringnemer of aan de nalatenschap van de
verzekeringnemer of aan de nalatenschap van de verzekerde.

1.6.

Uitgesloten risico's

Zelfmoord
De zelfmoord van de verzekerde is slechts gewaarborgd indien die plaats heeft na het eerste jaar volgend op de
datum van inwerkingtreding van het contract. Bij iedere verhoging van de verzekerde prestaties bij overlijden is
zelfmoord slechts gewaarborgd indien die plaats heeft na het eerste jaar volgend op de datum van
inwerkingtreding van de nieuwe Bijzondere Voorwaarden voor het gedeelte betreffende de verhoging.
Luchtvaart
Het overlijden van de verzekerde aan de gevolgen van een ongeval met een luchtvaartuig waarop hij
inscheepte als passagier, is niet gewaarborgd wanneer het een toestel betreft:
• dat geen vliegvergunning heeft voor het vervoer van personen of goederen;
• van een luchtmacht; het overlijden wordt evenwel gewaarborgd wanneer het een toestel
betreft dat op het ogenblik van het ongeval bestemd was voor personenvervoer;
• dat producten met strategische kenmerken vervoert in streken waar vijandelijkheden aan de
gang zijn of opstand heerst;
• dat zich voorbereidt tot of deelneemt aan een sportwedstrijd;
• dat proefvluchten uitvoert;
• van het type "ultralicht gemotoriseerd".
Oproer
Er wordt geen aanvullende waarborg verleend voor het overlijden als gevolg van oproer, burgerlijke onlusten,
alle collectieve gewelddaden van politieke, ideologische of sociale aard, al dan niet gepaard gaand met opstand
tegen de overheid of tegen welke gevestigde macht ook, indien de verzekerde er op vrijwillige en actieve wijze
deel aan heeft genomen.
Oorlog
Er wordt geen waarborg verleend voor het overlijden veroorzaakt noch door oorlog of gelijkaardige feiten, noch
door burgeroorlog. Deze uitsluiting wordt tot ieder overlijden uitgebreid, van welke oorzaak ook, wanneer de
verzekerde aan de vijandelijkheden actief deelneemt. Dit risico kan evenwel gewaarborgd worden door een
bijzondere overeenkomst, mits verantwoording door de omstandigheden.
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Nucleair wapen
De maatschappij dekt nooit de schade die rechtstreeks of onrechtstreeks wordt veroorzaakt door het gebruik
van wapens of tuigen die bestemd zijn om te ontploffen door wijziging van de atoomkern.

2.

Algemene bepalingen
2.1.

Algemene Voorwaarden van de hoofdwaarborg

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in de Algemene Voorwaarden en/of de Bijzondere Voorwaarden is de
aanvullende overlijdenswaarborg onderworpen aan de Algemene en Bijzondere Voorwaarden van de
hoofdwaarborg.

2.2.

Betwistingen

Betwistingen over medische aangelegenheden kunnen, met wederzijdse instemming, worden beslecht in een
minnelijke medische expertise, waarbij beide partijen elk een eigen geneesheer aanstellen. De derde
geneesheer die door deze twee geneesheren wordt aangesteld, komt slechts tussenbeide als er tussen de
eersten geen akkoord wordt bereikt. Iedere partij betaalt de honoraria en onkosten van de door haar
aangestelde geneesheer. Het honorarium en de kosten van de derde geneesheer en van de gespecialiseerde
onderzoeken worden door beide partijen, elk voor de helft, gedragen. Op straf van nietigheid van hun beslissing
mogen de geneesheren niet afwijken van de bepalingen van het contract en de bijvoegsels ervan; het verslag
van de minnelijke medische expertise heeft dezelfde waarde als het verslag van een gerechtelijke medische
expertise.

Verzekeringsbemiddelaar
ING België nv, verzekeringsmakelaar, ingeschreven bij de FSMA onder het codenummer 12381A.
Vennootschapszetel: Marnixlaan 24, B-1000 Brussel - RPR Brussel - Btw BE 0403.200.393
- www.ing.be - BIC: BBRUBEBB - IBAN: BE45 3109 1560 2789.
Verzekeraar
NN Insurance Belgium nv, verzekeringsmaatschappij, toegelaten onder het codenummer 2550.
Vennootschapszetel: Airport Plaza - Montreal Building, Da Vincilaan 19, B-1831 Diegem - www.nn.be RPR Brussel - Btw BE 0890.270.057 - BIC: BBRUBEBB - IBAN: BE28 3100 7627 4220.
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