
 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HET  « Multiflex » CONTRACT (v.3.0) 
  

 

INHOUDSOPGAVE 
 

 Preambule 
 Artikel 1 : ..........................................................................................Definities 
 Artikel 2 : .......................................................................Doel van het contract 
 Artikel 3 : .................................................... Totstandkoming van het contract 
 Artikel 4 : ..............................Waardering van de bewegingen in het contract 
 Artikel 5 : ................................................................ Fractieverzekeringsfonds 
 Artikel 6 : ..............................................................................................Kosten 
 Artikel 7 : .............................. Samenstelling van de waarde van het contract 
 Artikel 8 : ........................................................................................ Arbitrages 
 Artikel 9 : .......................................... Beschikbaarheid van de afkoopwaarde 
 Artikel 10 : ..........................................................Overlijden van de verzekerde 

  
 Artikel 11 :........................................... Betaling van de dienstverleningen 
 Artikel 12 :..................Begunstigde en aanvaarding van de begunstiging 
 Artikel 13 :........................................ Termijn en modaliteiten van afstand 
 Artikel 14 :................................Berichtgeving aan de verzekeringsnemer 
 Artikel 15 :........................................ Rechten van de verzekeringsnemer 
 Artikel 16 :............................................................................ Polisbelening 
 Artikel 17 :.......................................................Correspondentie en bewijs 
 Artikel 18 :...................................................................................Fiscaliteit 
 Artikel 19 :.................................................................................. Mediation 
 Artikel 20 : ..................................................................Persoonsgegevens 

 
PREAMBULE 
 
De rechten en verplichtingen van de contracterende partijen worden bepaald door de onderhavige algemene voorwaarden, de bijzondere voorwaarden en, in voorkomend geval, door de 
wijzigingsteksten in het contract in de vorm van aanhangsels. 
Indien de verzekeringsnemer ingezetene is van het Groothertogdom Luxemburg of in een staat die gelegen is buiten de Europese Unie, is het contract onderworpen aan de 
wetsvoorschriften van Luxemburg. Indien de verzekeringsnemer ingezetene is van een andere lidstaat van de Europese Unie dan Luxemburg is het contract onderworpen aan de 
wetsvoorschriften van de lidstaat waar hij gewoonlijk verblijft. 
 
De contracten worden uitgegeven en beheerd in Luxemburg. Zij kunnen worden afgesloten door middel van vakmensen die onafhankelijk zijn van het verzekeringsdistributienet, zoals 
makelaars, die zakelijke relaties met de maatschappij onderhouden. Onafhankelijke vakmensen zijn geen door de maatschappij gevolmachtigden. Dientengevolge hebben zij niet de 
bevoegdheid afsluitingen te accepteren, contractuele documenten op te stellen of premies op naam van de maatschappij te innen.  
 
ARTIKEL 1 - DEFINITIES 
 
Ter fine van het onderhavig contract, wordt bedoeld met : 
 
Arbitrage:  Overdrachtstransacties bestaande uit het verkopen van aandelen in een fonds om andere aandelen in een ander fonds te kopen dat als een beter rendement 

wordt beschouwd of betere kansen op meerwaarde biedt. 
 
Verzekerde:  De persoon (personen) wiens overlijden tijdens de contractduur de uitkering van een overlijdensrisicoverzekering aan de betrokkenbegunstigde ten gevolge heeft. 
 
Verzekeraar:  ASSURANCES MUTUELLES D'EUROPE Life Lux NV (AME Life Lux NV), levensverzekeringsmaatschappij naar Luxemburgs recht, gerechtigd om het 

onderhavig contract uit te geven en te beheren (goedkeuring van 22/12/1989 bij het Commissariat aux Assurances). 
 
Aanhangsel:  Document met toevoegingen of wijzigingen inzake de algemene voorwaarden en/of de bijzondere voorwaarden van het contract. 
 
Begunstigde:  Geheel samengesteld uit de door de verzekeringsnemer aangewezen persoon (personen) die de uitkering ontvangen bij het overlijden van de verzekerde. 
 
Overlijdensrisicoverzekering: Komt overeen met het kapitaal dat is gestort  krachtens het contract. Een extra  garantie overlijdensrisico kan eveneens worden afgesloten voor de bijzondere 

voorwaarden, waarvan de modaliteiten in de bijzondere voorwaarden duidelijk uiteen worden gezet.  
 
Bijzondere voorwaarden:  Document dat door de verzekeraar wordt uitgegeven en dat de specificiteiten van het contract bevestigt. Hierin staat o.a.: 

- de voor- en achternamen en domicilies van de contracterende partijen; 
- de datum waarop het contract in werking treedt; 
- het bedrag van de storting van de eerste premie, de kosten alsmede de bestemming tussen de verschillende fondsen; 
- de begunstigde van de uitkering in geval van overlijden. 

 
" Multiflex" contract:  Geheel samengesteld uit algemene voorwaarden, bijzondere voorwaarden en aanhangsels die tezamen het contract voor de levensverzekering vormen en in dit 

geval verbonden zijn met een of meerdere beleggingsfondsen. 
 
Valutadatum:  Iedere dag waarop de liquidatiewaarde van de verschillende beleggingsfondsen wordt berekend. In principe valt de valutadatum op iedere maandag of, indien het 

een feestdag is, de eerste daarop  volgende werkdag. Iedere berekening of iedere transactie  die plaatsvindt op een bepaalde valutadatum wordt uitgevoerd op 
basis van de liquidatiewaarde op deze datum. 

 
Contractduur:  Het gehele leven. 
 
Fonds met gewaarborgde  Beleggingsfonds met gewaarborgde intrestvoet waarin het nettodeel van de premiestorting wordt geïnvesteerd. 
intrestvoet : 
 
Fractieverzekeringsfonds:  Beleggingsfonds, zonder garantie van rentevoet, waarin het netto gedeelte van de storting van de premie wordt geïnvesteerd. 
 
Entreegeld: Bedrag dat door de verzekeraar  wordt  afgehouden om het contract uit te geven (bij de afsluiting) en de aanhangsels (bij het storten van aanvullende premies). 

Beheerloon: Bedrag dat door de verzekeraar wordt afgehouden voor het beheren van het contract en de fondsen. 

Arbitragekosten: Bedrag dat door de verzekeraar wordt afgehouden bij een arbitrage. 

Uittredingskosten: Bedrag dat door de verzekeraar wordt afgehouden bij een uittredingsregeling. 

Verzekeringsnemer: Geheel samengesteld uit de persoon (personen) die een contract afsluiten en de premies storten. 

Fractie: Ieder beleggingsfonds is in aandelen verdeeld die elk een fractie vormen. 

Contractwaarde: Aantal fracties van ieder fonds vermenigvuldigd met de waarde van de fracties, op een gegeven datum, vrij van beheerloon. 

Afkoopwaarde: Komt overeen met de contractwaarde verminderd met eventuele uittredingskosten (verduidelijkt in artikel 6). 

Liquidatiewaarde: Waarde van het aandeel van een fonds op een gegeven datum. 

Storting netto premie: Saldo van de storting van de premie na aftrek van het entreegeld. 

AME Life Lux NV, Atrium Business Park, 41, rue du Puits Romain, L-8070 BERTRANGE - Tél. (352) 47 46 93 - Fax (352) 47 46 90 
NV met kapitaal van 16 000 000 EUR – KBO Luxembourg B 30566 – Verzekeringsmaatschappij erkend op 22 december 1989 
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ARTIKEL 2 - DOEL VAN HET CONTRACT 
 
« Multiflex » is een levensverzekeringscontract met stortingen van premies en vrije uittredingen. Dit contract wordt afgesloten voor een vrije tijdsduur en biedt de mogelijkheid de spreiding 
van iedere storting van de premie tussen verschillende beleggingsfondsen waarvan de lijst, alsmede de kenmerken in de bijlage zijn vermeld die aan het contract is toegevoegd en 
noodzakelijk deel van de algemene voorwaarden uitmaakt. 
 
Het contract omvat de volgende waarborgen : 

 In geval van overlijden van de verzekerde zal de verzekeraar de contractwaarde uitkeren aan de begunstigde die in geval van overlijden is aangewezen (volgens de modaliteiten 
bepaald bij artikelen 10 en 11).  

 De verzekeringsnemer kan op elk moment de storting van alles of een gedeelte van het  beschikbare kapitaal ten bate van hemzelf opvragen (volgens de modaliteiten bepaald  bij 
artikelen 9 en 11). 

De waarborgen van het contract houden op met de totale terugstorting van de beschikbare afkoopwaarde of als de beschikbare terugkoopwaarde minder is dan het bedrag dat onder punt 
 van de productbeschrijving die in de bijlage is overgenomen. 

 
ARTIKEL 3 - TOTSTANDKOMING VAN HET CONTRACT  
 
De verzekeringsaanvraag moet volledig ingevuld, gedateerd en ondertekend aan de verzekeraar worden overhandigd die wel of niet accepteert onder voorbehoud van de effectieve 
premie-incasso. Het contract komt tot stand door de uitgifte van de bijzondere voorwaarden. De datum waarop het contract van kracht wordt staat in de bijzondere voorwaarden vermeld  
en komt op z'n vroegst overeen met de datum van de eerste premie-incasso op de rekening van de verzekeraar (als deze laatste in het bezit van alle stukken is die noodzakelijk zijn voor 
de totstandkoming van het contract). 
 

De eerste storting mag niet minder zijn dan het bedrag dat onder punt  van de productbeschrijving vermeld staat die in de bijlage is opgenomen. 
 

Als de verzekerde niet de verzekeringsnemer is dan is de geldigheid van het onderhavige contract ondergeschikt aan de schriftelijke toestemming van de verzekerde. De schriftelijke 
toestemming van de verzekerde is tevens vereist in geval van overdracht van het contract, overdracht van begunstiging van het contract of van een aanzienlijke verhoging van de 
geplande uitkering. Daarom, in geval de verzekeringsnemer zou overlijden en indien er geen enkele tegenstrijdige schriftelijke bepaling van tevoren is opgesteld, zal het contract 
rechtsgeldig aan de verzekerde worden overgedragen.  
 
ARTIKEL 4 - WAARDERING VAN DE BEWEGINGEN IN HET CONTRACT 

 
VALUTADATUM VAN DE AANVULLENDE PREMIES  

De verzekeringsnemer kan, op elk moment, stortingen van aanvullende premies uitvoeren. Iedere storting van een aanvullende premie wordt geïnvesteerd vrij van entreegeld in het  
(de) beleggingsfonds(en) die op het stortingsformulier van de aanvullende premie (aan de verzekeraar overhandigd). De belegging wordt uitgevoerd op basis van de eerste 
liquidatiewaarde(n) volgend op de datum van incassering op de rekening van de verzekeraar voor zover de verzekeraar in het bezit is van het formulier waarin op ondubbelzinnige 
wijze de spreiding van de belegging staat vermeld. De valutadatum valt op maandag of, indien dat een feestdag is, op de eerste daarop volgende werkdag.  
 

VALUTADATUM VAN DE TERUGTREKKINGEN OF DESINVESTERINGEN 
De beleggingen worden uitgevoerd op basis van de eerste liquidatiewaarden volgend op de datum waarop de verzekeraar een schriftelijk verzoek om intrekking, overdracht of een 
overlijdensverklaring (en eventueel ieder ander document dat noodzakelijk is voor de verzekeraar om de terugtrekking uit te voeren).  
 

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELS VOOR ALLE FONDSEN: 
Iedere storting is aanleiding tot de uitgifte van een geactualiseerd overzicht van uw contract (de eerste storting wordt rechtstreeks in de bijzondere voorwaarden vermeld). De datum 
waarop de extra storting van kracht wordt staat in het aanhangsel vermeld en komt op z'n vroegst met de datum overeen waarop in het (de) beleggingsfonds(en) is belegd op basis 
van de eerste liquidatiewaarde(n) die op de stortingsdatum volgt (volgen).  
 

Iedere aanvullende storting mag niet minder zijn dan het bedrag dat onder punt  van de productbeschrijving is vermeld en in de bijlage is opgenomen. De verzekeraar behoudt zich 
de mogelijkheid voor deze minima te wijzigen. De verzekeringsnemer zal in dat geval in kennis worden gesteld van de nieuwe drempelwaarden.  
 

Een arbitrage is samengesteld uit een of meerdere desinvesterings - en investeringstransacties. Deze transacties worden uitgevoerd op basis van de eerste liquidatiewaarde(n) die 
volgen op de datum waarop de verzekeraar de schriftelijke opdracht tot arbitrage van de verzekeringsnemer krijgt.  
 

De verzekeraar behoudt zich het recht voor alle beleggings - of desinvesteringstransacties tijdelijk te staken indien de beursmarkten om ongeacht welke reden, onafhankelijk van zijn 
wil, gesloten zijn.  

 
ARTIKEL 5 – FRACTIEVERZEKERINGSFONDSEN 
 
De stortingen worden vrij van kosten, volgens de keuze van de verzekeringsnemer, in een of meerdere aangeboden fondsen belegd. De lijst met beschikbare fondsen en hun kenmerken 
staan in de bijgevoegde bijlage die noodzakelijk deel uitmaakt van de onderhavige algemene voorwaarden.  
Het maximum aantal fondsen dat toegelaten is per verzekeringscontract wordt vermeld in de productfiche die opgenomen is als bijlage. 
 

Het contract wordt uitgedrukt in representatieve rekeneenheden van de gekozen beleggingsfondsen. De verzekeraar garandeert dat de evolutie van de eenheidswaarden de evolutie van 
de inventariswaarde van de fondsen waarmee de respectievelijke eenheden verbonden zijn volgen, en dit vrij van beheerskosten. Met uitzondering van de fondsen met gewaarborgde 
intrest wordt er geen enkele rendementsgarantie geboden. Geen enkele beleggingsstrategie garandeert het rendement van het geïnvesteerde kapitaal. De bonus-winstdeelname is 
variabel en kan niet gegarandeerd worden. 
De verdeling van de afkoopwaarde opgebouwd tussen de verschillende fondsen kan op elk ogenblik gewijzigd worden, volgens de bepalingen van artikel 8. 
 

In geval van liquidatie, afloop van de werking of duplicering van een fonds, wordt dat fonds door een nieuw fonds met dezelfde beleidslijnen vervangen voor de berekening van de 
gevormde reserve. Dit nieuwe fonds zal vervolgens noodzakelijk deel uitmaken van het contract en de kenmerken ervan  zullen de verzekeringsnemer ter kennisgeving worden gegeven.  
De verzekeraar kan op ieder moment nieuwe fondsen aanbieden die geselecteerd worden afhankelijk van de wetgeving en de markten. De kenmerken ervan zullen vervolgens de 
verzekeringsnemer ter kennisgeving worden gegeven.  
 
ARTIKEL 6 - KOSTEN 
 
Van iedere storting wordt het in percentage vastgestelde entreegeld van het stortingsbedrag afgetrokken. 
Een percentage voor het beheerloon  wordt wekelijks afgetrokken van de inventariswaarde van ieder fonds waaruit de beleggingsportefeuille is samengesteld.  
Bij een terugtrekking binnen de eerste zes jaar na de afsluiting worden de terugtrekkingskosten berekend en afgetrokken van het opgenomen bedrag volgens de modaliteiten die in de 
productbeschrijving staan vermeld. Op dezelfde wijze worden de kosten bij een arbitrage afgetrokken van het gearbitreerde bedrag.  
Deze verschillende kosten zijn in de bijzondere voorwaarden van het contract opgenomen alsmede in de productomschrijving die bij de bijlage van de onderhavige algemene voorwaarden 
zijn gevoegd.  
Bijzondere kosten veroorzaakt door de verzekeringsnemer, de verzekerde of de begunstigde(n) en die buiten het kader van het gewone beheer van het contract vallen kunnen eveneens 
door de verzekeraar in rekening worden gebracht, maar alleen nadat de tussenkomende partij(en) hiervan schriftelijk in kennis gesteld zijn.  
De verzekeraar behoudt zich het recht voor de structuur en de bedragen van de kosten voor de toekomst te wijzigen in het kader van een algemene herziening van het product. In 
voorkomend geval zal hij de verzekeringsnemer hiervan in kennis stellen.  
 
ARTIKEL 7 - SAMENSTELLING VAN DE WAARDE VAN HET CONTRACT 
 
Iedere storting in een fonds vermeerdert het aantal fracties van dit fonds in gelijke verhouding tot de waarde van deze fracties op de valutadatum van de storting en omgekeerd voor de 
terugtrekkingen. Het aantal fracties dat in ieder uitgekozen fonds is verworven wordt verkregen door de verkregen fracties op te tellen of door iedere storting die voor het fonds is bestemd 
te delen, vrij van kosten en van eventuele kosten van het overlijdensrisico, door de waarde van de fracties op de valutadatum. Afhankelijk van de prestaties van de fondsen met 
gewaarborgde intrestvoet, kan een bonus toegekend worden bovenop de gewaarborgde intrestvoet. Deze winstdeelname is definitief toegekend op iedere valutadatum van de fondsen 
met gewaarborgde intrestvoet. 
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ARTIKEL 8 - ARBITRAGES 
 
De verzekeringsnemer kan op  ieder moment ervoor kiezen alles of een gedeelte van zijn belegde spaargeld van het ene fonds naar het andere fonds over te hevelen. Tijdens deze 
transactie wordt een transferprovisie die is opgenomen in de productbeschrijving (zie percentage arbitragekosten), berekend over het gearbitreerde bedrag. De transfers van het spaargeld 
(desinvesteringen gevolgd door investeringen) tussen de fondsen worden uitgevoerd op de datum vermeld in artikel 4. Het bedrag van het spaargeld dat in een fonds achterblijft, alsmede 
het overgehevelde bedrag van het ene fonds naar het andere, moeten hoger zijn dan die onder de punten  en  van de productbeschrijving.  
 
ARTIKEL 9 - BESCHIKBAARHEID VAN DE AFKOOPWAARDE 
 
Gedeeltelijke terugtrekking: 

De verzekeringsnemer kan op ieder moment om gedeeltelijke terugtrekking van zijn contract verzoeken. Ieder verzoek moet schriftelijk worden gedaan. De verzekeringsnemer moet 
onderstaande duidelijk stellen: 

 het aantal fracties dat moet worden gedesinvesteerd voor ieder betrokken fonds (het opgenomen bedrag moet rekening houden met de limieten die op de productbeschrijving 
staan aangegeven welke in de bijlage is opgenomen); 

  de overeenkomstige bankrekening (IBAN versie) en de BIC code waarop het bedrag moet worden gestort. 
 

Indien het verzoek om gedeeltelijke terugtrekking over verschillende fondsen verspreid is en dat de spreiding door de verzekeringsnemer op zijn formulier voor de terugtrekking is 
vermeld niet in overeenstemming is met de spaarsituatie tussen de fondsen van het contract of dat het aan duidelijkheid ontbreekt, behoudt de verzekeraar zich het recht voor om de 
terugtrekking van het (de) belangrijkste fonds(en) in mindering te brengen op de datum van de desinvestering. Als het noodzakelijk mocht blijken kan het zijn dat een of meerdere 
fondsen geliquideerd worden.  
 

In geval van een gedeeltelijk terugtrekking van een fractieverzekeringsfonds gaat de verzekeraar bij ontvangst van het schriftelijke verzoek, over tot de desinvestering. De 
liquidatiewaarde(n) die in aanmerking wordt (worden) genomen is (zijn) de eerste liquidatiewaarde(n) die volgt (volgen) op de datum van ontvangst van het schriftelijke verzoek. 
Vervolgens stort de verzekeraar deze som aan de verzekeringsnemer binnen dertig dagen vanaf de ontvangst van het schriftelijke verzoek.  
 

Volgend op iedere gedeeltelijke terugtrekking wordt een geactualiseerde overzicht van de contractwaarde naar de verzekeringsnemer gestuurd. Indien, na een gedeeltelijke 
terugtrekking het achtergebleven spaargeld in het fonds minder is dan het bedrag vermeld onder punt  en/of  van de productbeschrijving in de bijlage, kan de verzekeraar zich 
het recht voorbehouden het saldo van het betrokken fonds volledig te desinvesteren en te herbeleggen in een ander in het contract vermeld fonds (naar keuze van de verzekeraar). 
Dit zal als een arbitrage transactie worden beschouwd. Mocht  er geen enkel ander fonds in het contract staan vermeld, dan keert de verzekeraar het saldo uit aan de 
verzekeringsnemer en het contract wordt ongedaan gemaakt (volgens de procedure die in de onderstaande paragraaf "totale terugtrekking" is opgenomen). Op dezelfde wijze 
wanneer het verzoek om gedeeltelijke terugtrekking wordt ingediend voor een gelijk of hoger bedrag dan het totale spaargeld van het contract,  dan wordt het verzoek beschouwd als 
een verzoek om een totale terugtrekking en het contract zal dan eveneens ongedaan worden gemaakt (volgens de procedure die in de onderstaande paragraaf "totale terugtrekking" 
is opgenomen).  
 

Totale terugtrekking:  
Ieder verzoek moet schriftelijk worden verzonden. De verzekeringsnemer moet zijn oorspronkelijke contract bij zijn verzoek voegen dat bestaat uit de bijzondere voorwaarden en de 
eventuele aanhangsels die hij bezit.  
 

De verzekeraar gaat in eerste instantie over tot de totale desinvestering van het contract. De liquidatiewaarde(n) die in aanmerking wordt (worden) genomen is (zijn) de eerste 
liquidatiewaarde(n) die volgt (volgen) op de datum waarop het schriftelijk verzoek is ontvangen. De verzekeraar stort vervolgens de som binnen dertig dagen vanaf de ontvangst van 
het schriftelijk verzoek (voor zover alle opgevraagde stukken aan de verzekeraar zijn overhandigd). De volledige terugtrekking maakt een einde aan het contract.  
 

Het gestorte bedrag is gelijk aan de tegenwaarde van de afkoop. Ter informatie is een tabel met de terugstortingswaarden in de productbeschrijving in de bijlage opgenomen.  
 

ARTIKEL 10 - OVERLIJDEN VAN DE VERZEKERDE 
 
Bij het overlijden van de verzekerde zal de verzekeraar aan de begunstigde(n) die in geval van overlijden is (zijn) aangewezen het volgende storten: 
De contractwaarde berekend op basis van de eerste liquidatiewaarde(n) die volgt (volgen) op de datum van ontvangst van alle stukken vermeld in artikel 11.  
 

Bij gebrek aan een aangewezen begunstigde zal het kapitaal, in gelijke delen, aan de wettelijke erfgenamen van de verzekeringsnemer worden uitbetaald, met uitzondering van de staat. 
 

De verzekeraar is niet verplicht de storting uit te voeren ten gunste van begunstigde(n) waarvan is bewezen dat hij (zij) met voorbedachten rade het overlijden van de verzekerde heeft 
(hebben) veroorzaakt of dat hij (zij) andere personen daartoe zou (zouden) hebben aangezet. In voorkomend geval zal de verzekeraar de storting uitvoeren alsof bovengenoemde 
begunstigde(n) niet zou (zouden) bestaan.  
 
ARTIKEL 11 - BETALING VAN DE DIENSTVERLENINGEN 
 
De verschuldigde sommen worden gestort binnen de dertig dagen volgend op de effectieve uitvoering  van de desinvesteringen en van het overhandigen aan de verzekeraar van de 
volgende stukken (en eventueel ieder ander document dat noodzakelijk is voor de samenstelling van dit dossier): 

 TERUGSTORTING 
 GEDEELTE TOTAAL 

OVERLIJDEN 
VAN 

VERZEKERDE  

Verzoek om terugtrekking getekend door de verzekeringsnemer + bankrekeningnummer  X X  
Bijzondere voorwaarden en aanhangsel(s)  X X 
Uittreksel van de overlijdensakte van de verzekerde   X 

Verzoek om uitbetaling getekend door iedere begunstigde ingeval van overlijden + bankrekeningnummer    X 
Kopie van legitimatiebewijs van iedere begunstigde X X X 

 
Een eventuele vertraging in de betaling, hetzij omdat die niet werd opgeëist, hetzij door omstandigheden buiten de wil van de verzekeraar, geeft geen enkele aanleiding tot 
rentevergoeding. 
 
ARTIKEL 12 – BEGUNSTIGDE EN AANVAARDING VAN DE BEGUNSTIGING 
 
Tijdens het leven van de verzekerde wijst de verzekeringsnemer vrijwillig de begunstigde aan. Deze laatste kan tevens door de verzekeringsnemer tijdens de looptijd van het contract 
vrijwillig worden gewijzigd. Iedere begunstigde kan de begunstiging van het contract aanvaarden of weigeren. Zolang de verzekeringsnemer in leven is wordt voor de aanvaarding een 
aanhangsel van het contract vereist, getekend door de acceptant begunstigde, de verzekeringsnemer en de verzekeraar. Deze aanvaarding van de begunstiging heeft onder andere tot 
gevolg dat de rechten op latere herroeping van de acceptant begunstigde, op gedeeltelijke terugtrekking (of volledige terugtrekking) en op verpanding niet kunnen worden uitgeoefend 
door de verzekeringsnemer zonder schriftelijke toestemming  van de acceptant begunstigde, behalve wanneer de wet  herroeping toestaat. 
 

De opstelling, de herroeping en de aanvaarding van de begunstigingsclausule zijn alleen oproepbaar tegen de verzekeraar wanneer hij hiervan schriftleijk in kennis wordt gesteld, in 
voorkomend geval vergezeld van het bewijs van de toestemming van de acceptant begunstigde. 
 
ARTIKEL 13 - TERMIJN EN MODALITEITEN VAN AFSTAND 
 
De verzekeringsnemer kan, binnen dertig dagen na datum van de eerste storting, afstand doen van het contract per aangetekende brief met bericht van ontvangst gericht aan de 
verzekeraar en vergezeld van de contractuele stukken die hem zijn overhandigd of gestuurd. Vervolgens stelt de verzekeraar een overzicht van de rekening op door zich te baseren op het 
bedrag dat overeenkomt met de gestorte premie(s) over deze periode, vermeerderd met het entreegeld en, in voorkomend geval verminderd naar rato van de risicopremie van een 
eventuele optionele verzekeringsgarantie die door de verzekerinsnemer is getekend voor de periode van de verzekeringsdekking.  
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De brief kan bijvoorbeeld volgens onderstaand model worden opgesteld : 
 

"Ondergetekende ........... verklaart afstand te doen van het verzekeringscontract nr......... Derhalve verzoek ik u mij de storting van ........... EUR in zijn geheel terug te willen storten, na 
vermindering van de eventuele overschrijvingskosten, binnen een termijn van dertig dagen  vanaf de datum van ontvangst van deze brief. Ik voeg bij de onderhavige brief alle stukken in 
mijn bezit die betrekking hebben op het contract. 
 Opgemaakt te ..........., op ..........., Handtekening." 
 
ARTIKEL 14 - BERICHTGEVING AAN DE VERZEKERINGSNEMER 
 
De volgende stukken worden aan de verzekeringsnemer gericht: 

o Bij de afsluiting : De bijzondere voorwaarden die de voorwaarden van de afsluiting verduidelijken. 
o Bij iedere gebeurtenis in verband met het contract : Een bericht over de situatie en/of een aanhangsel die de wijzigingen ervan beschrijft (storting, terugtrekking, verandering 

van begunstigde,…) 
o In het begin van ieder kalenderjaar : Een bericht over de situatie per 31 december van het verstreken jaar, die met name de waarde van het contract en de verschillende 

uitgevoerde bewegingen in de loop van het afgelopen jaar (op schriftelijk verzoek van de verzekeringsnemer in de loop van het jaar, dit geactualiseerde document kan tevens 
op zijn kosten worden opgestuurd). 

 

Voor ieder, door de verzekeraar aangeboden fonds heeft de verzekeringsnemer het recht  op de volgende informatieverstrekking: 
o de naam van het interne fonds; 
o het beleggingsbeleid van het fonds, met inbegrip van zijn eventuele specialisatie in bepaalde geografische of economische sectoren; 
o aanwijzing of het fonds in wisselende fondsen kan beleggen; 
o aanwijzingen inzake het profiel van de gemiddelde belegger of de beleggingsperspectieven; 
o de datum waarop het fonds werd geïntroduceerd en in voorkomend geval de sluitingsdatum ervan; 
o de jaarlijkse historische prestatie van het fonds over de vijf afgelopen boekjaren of bij gebrek daaraan vanaf de introductiedatum; 
o het referentiepunt dat het fonds geacht wordt te bereiken of, bij gebrek aan een dergelijke duidelijk vastgestelde referentie, een of meerdere referentie-analyses aan de hand 

waarvan de prestaties van het interne fonds kunnen worden gemeten; 
o de plaats waar de gegevens kunnen worden verstrekt of geraadpleegd met betrekking tot de boekhouding die gescheiden van het interne fonds is. 

 
Deze informatie over elk in het contract van de verzekeringsnemer geselecteerd fonds kan bij de verzekeraar worden opgevraagd. 
 
Op dezelfde wijze heeft ook de cliënt het recht jaarlijks, zonder kosten en op zijn verzoek, een geactualiseerde versie van deze informatie te ontvangen tijdens de jaarlijkse rapportage 
over de ontwikkeling van zijn contract. De verzekeringsnemer kan met name vragen dat hem uit hoofde van zijn contract informatie over de laatste jaarlijkse prestatie van de fondsen 
wordt verstrekt.  
 
ARTIKEL 15 - RECHTEN VAN DE VERZEKERINGSNEMER 
 
In toepassing van verschillende wettelijke bepalingen of overeenkomsten, is het mogelijk dat de uitoefening van bepaalde rechten verboden of geschorst is of dat de goedkeuring van 
derden is vereist (in het geval van verpanding, aanvaarding van de begunstiging, enz…). In voorkomend geval dient een verzoek tot uitoefening of een opdracht tot uitoefening van een 
recht door derde(n) te worden medeondertekend die zijn (hun) toestemming moet(en) aantonen opdat het verzoek of de opdracht als geldig kan worden beschouwd. Als dit niet het geval 
is of, in het algemeen, in alle gevallen dat de verzekeraar niet (onmiddellijk) gevolg kan geven aan een verzoek of een opdracht tot het uitoefenen van een recht om ongeacht welke reden, 
stelt hij de verzekeringsnemer daarvan zo spoedig mogelijk in kennis onder vermelding van de reden.  
 
ARTIKEL 16 - POLISBELENING 
 
Het contract voorziet niet in een polisbelening. 
 
ARTIKEL 17 - CORRESPONDENTIE EN BEWIJS 
 
Behalve wanneer de bepalingen van de onderhavige algemene voorwaarden of van de gebiedende wettelijke bepalingen anders beschikken, kan iedere communicatie tussen de partijen 
per post geschieden.  Het zenden van een aangetekende brief wordt bewezen door het bericht van ontvangst van de post. iedere correspondentie tussen de partijen wordt rechtsgeldig 
naar het laatste adres gestuurd dat de partijen onderling hebben uitgewisseld.  
 

Het bestaan en de inhoud van een willekeurig stuk of van een willekeurige correspondentie worden bewezen door overlegging van het origineel of bij gebrek daaraan, door de kopie die 
zich in de dossiers van de verzekeraar bevindt. 
 

In geval van overdracht per fax (of ieder ander communicatiemiddel anders dan per post), aanvaardt de verzekeringsnemer de risico's die verbonden zijn met het gebruik van een dergelijk 
middel en aanvaardt tevens alle schadelijke gevolgen die voort zouden kunnen vloeien uit de aanvaarding en de uitvoering van opdrachten die op deze manier aan de verzekeraar worden 
overgebracht, met name wat betreft de vergissingen, weglatingen of vertragingen die zich tijdens de uitvoering van dergelijke opdrachten voordoen. De verzekeringsnemer, door 
ondertekening van de bijzondere voorwaarden tijdens de afsluiting van zijn contract, aanvaardt de onderhavige algemene voorwaarden en ziet dientengevolge van iedere vorm van 
bestrijding af. Hij ontheft de verzekeraar van iedere verantwoordelijkheid voor de gevolgen met betrekking tot de verwezenlijking van dergelijke opdrachten. De verzekeraar geeft zich het 
recht de uitvoering van opdrachten via deze communicatiemiddelen te weigeren wanneer er twijfels bestaan ten opzichte van de schrijver of de echtheid van de operatie of voor ieder 
ander motief waarvoor hij zich niet hoeft te rechtvaardigen. Zelfs indien het stuk per fax  (of ieder ander communicatiemiddel) is overgedragen, blijft het toesturen van ieder origineel stuk 
per post verplicht.  
 
ARTIKEL 18 - FISCALITEIT 
 
Het toepasbare belastingrecht, volgens de geldende wettelijke bepalingen of regelgeving, is dat van de staat waarin de verzekeringnemer verblijft. Iedere belasting of heffing die van 
toepassing is of zou zijn op het contract komt ten laste van de verzekeringsnemer en/of van de begunstigde.  
 
ARTIKEL 19 - MEDIATION 
 
Een orgaan voor mediation binnen AME Life Lux SA staat ter beschikking van de verzekeringsnemer  teneinde ieder eventueel probleem betreffende het onderhavige contract te regelen.  
 
ARTIKEL 20 - PERSOONSGEGEVENS 
 
De overeenkomst stelt uitdrukkelijk en overeenkomstig de wet van 02 augustus 2002 inzake de bescherming van personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, dat 
de verzekeringsnemer de verzekeringsmaatschappij AME Life Lux SA toestaat de gegevens die hem zijn verschaft te registreren en te verwerken, alsmede de gegevens die hij hem later 
zal verschaffen, voor het beoordelen van de risico's, voorbereiden, opstellen, beheren en uitvoeren van verzekeringscontracten, eventuele schadeclaims af te wikkelen en iedere fraude te 
voorkomen.  
 

Behalve bij een tegenovergesteld verzoek van de verzekeringsnemer, kunnen deze gegevens eveneens verwerkt worden voor commerciële marktverkenning voor zover dit gebruik iedere 
verspreiding aan derden ten opzichte van het verzekeringscontract uitsluit.  
 

AME Life Lux SA is verantwoordelijk voor de verwerking. Deze kan de gegevens aan derden verstrekken in de gevallen overeenkomstig de modaliteiten en voorwaarden zoals die worden 
bepaald bij artikel 111-1 van de gewijzigde wet van 06.12.1991 op het verzekeringswezen en het beroepsgeheim inzake de verzekering bekrachtigt.  
 

De verzekeringsnemer beschikt over een toegangsrecht en een recht zijn gegevens te rectificeren die hij kan uitoefenen door een schriftelijk verzoek te richten aan degene die 
verantwoordelijk is voor de gegevensverwerking daarvan. 
 

De tijdsduur voor het behoud van deze gegevens is beperkt tot de looptijd van het verzekeringscontract en tot de periode tijdens welke het behoud van de gegevens noodzakelijk is om de 
verzekeringsmaatschappij AME Life Lux SA haar verplichtingen na te  kunnen laten komen, afhankelijk van de verjaringstermijn of van andere wettelijke verplichtingen.  
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