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TTYYPPEE  
LLEEVVEENNSSVVEERRZZEEKKEERRIINNGG      
  

 
 
Levensverzekering van het type “Tak 21” met een gewaarborgde rentevoet. 
 

  
WWAAAARRBBOORRGGEENN    

 
Indien de verzekerde in leven is op de eindvervaldag van het contract, betaalt P&V het spaartegoed. 
 
Indien de verzekerde overlijdt vóór de eindvervaldag van het contract, betaalt P&V het spaartegoed op 
datum van overlijden.  
 

Onderstaande aanvullende waarborgen kunnen facultatief onderschreven worden: 
- AVRO (Aanvullende Verzekering Risico Ongeval); 
- AVRI   (Aanvullende Verzekering Risico Invaliditeit). 

 

  
DDOOEELLGGRROOEEPP    
  

 
Deze verzekering richt zich tot personen die in alle veiligheid een kapitaal wensen op te bouwen. 
 

  
RREENNDDEEMMEENNTT    
  

--    ggeewwaaaarrbboorrggddee  
      iinntteerreessttvvooeett  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
--    wwiinnssttddeeeellnnaammee  
  
  
  

 

  
 
De gewaarborgde interestvoet bedraagt 1,00 %. 
 
Voor elke storting blijft de interestvoet die in voege is op het moment van de storting gewaarborgd voor 
de volledige looptijd van het contract. 
 
De interestvoet-garantie geldt uitsluitend voor de gestorte premies en niet voor de nog te storten 
premies. De interestvoet kan derhalve wijzigen tijdens de looptijd van het contract, zowel naar 
beneden als naar boven. 
 
De interestvoet wordt toegepast op de betaalde premie, na afhouding van de eventuele taksen en de 
instapkosten. 
 
De interesten vangen ten vroegste aan op het ogenblik dat de premie op de rekening van de 
maatschappij wordt geregistreerd, doch niet vóór de contractuele vervaldatum van deze premie. 
 

Het contract geeft recht op winstdeelneming, voor zover aan volgende voorwaarden voldaan wordt:  
- het spaartegoed (winstdeelneming inbegrepen) bedraagt minimum 10.000 EUR 

 OF 
- de jaarlijkse premie (1) bedraagt minimum 300 EUR. 

 
(1) De premie leven zonder rekening te houden met de premie voor de aanvullende verzekeringen 

of de verzwaarde risico’s.  
 
De voorwaarden om winstdeelneming te genieten, kunnen in de loop van het contract gewijzigd 
worden. 
 

  
RREENNDDEEMMEENNTT  UUIITT  
VVEERRLLEEDDEENN  

 

Jaar 
2,00%  + 

WD  

 
1,50%  + 

WD 

2015 2,00% 
 

2,00% 
 

2014 2,25% - 

 

De rendementen (bruto met kosten en taksen) worden toegepast op basis van de gedane stortingen, 
na afhouding van de instapkosten en taksen.  

De rendementen uit het verleden vormen noch een garantie noch een grens voor de toekomst. 
  
KKOOSSTTEENN    
  

••  IINNSSTTAAPPKKOOSSTTEENN  
  
••  BBEEHHEEEERRSSKKOOSSTTEENN  
  
  

  
••  AAFFKKOOOOPPVVEERRGGOOEEDDIINNGG    
   (gedeeltelijke of volledige) 
  

 
 
 

• 7 % van de premie. 
 
• De maatschappij behoudt zich het recht voor een jaarlijks forfait te heffen op de reserve   

(13,47 EUR in januari 2013 te indexeren in functie van het gezondheidsindexcijfer van de maand  
januari). 

 
Ingeval de overeenkomst vervroegd wordt afgekocht door de verzekeringnemer, kan een vergoeding 
worden aangerekend ter compensatie van de administratieve en financiële kosten die gepaard gaan 
met deze vervroegde afkoop. 
 
 

 P&V Ideal Capital 
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Deze afkoopvergoeding is niet hoger dan het maximum van de volgende twee bedragen:  
- 75 EUR aangepast aan de gezondheidsindex van de consumptieprijzen (basis 1988 = 100 ) 
- 5 % van de theoretische afkoopwaarde. 

Tijdens de laatste 5 jaar van het contract, vermindert het percentage van 5 % met 1 % per jaar. 

  
LLOOOOPPTTIIJJDD  

 
Het contract eindigt bij het overlijden van de verzekerde of bij het bereiken van de eindvervaldag. 
 
De looptijd van het contract wordt gekozen door de cliënt. 
 
De aanbevolen looptijd bedraagt minimaal 10 jaar. 
 

  
PPRREEMMIIEE  
  

 
 De nemer wordt uitgenodigd om periodieke premies te betalen (minimum 30 EUR t.i. per maand). 
 

  
FFIISSCCAALLIITTEEIITT  
  

 
Het product kan onderschreven worden onder de volgende fiscale regimes: 

- zonder fiscale vrijstelling  
- pensioensparen 
- lange termijnsparen 

 
De premietaks bedraagt 2 % voor natuurlijke personen en 4,4 % voor rechtspersonen.  
Er is geen premietaks verschuldigd in het kader van het fiscaal stelsel van het pensioensparen. 
 
Op basis van de fiscale wetgeving die momenteel in België van toepassing is, gelden onderstaande 
bepalingen voor de contracten met fiscale vrijstelling: 
 

Binnen de limieten van en met respect voor de wettelijke voorwaarden, wordt een 
belastingvermindering toegestaan.  
Voor de contracten onderschreven in het kader van het lange termijnsparen en het pensioensparen 
bedraagt de belastingvermindering minimum 30 % van de betaalde premies. 
 

Van zodra één premie van het fiscaal voordeel heeft genoten, maakt de totaliteit van de prestatie 
(exclusief winstdeelneming) het voorwerp uit van een taxatie. 
 
Algemeen wordt deze aanslag anticipatief toegepast  op de leeftijd van 60 jaar van de verzekerde. 
In dat geval zal de anticipatieve heffing bevrijdend zijn. 
 
In geval van overlijden of afkoop vóór deze leeftijd daarentegen, wordt de taxatie toegepast op het 
ogenblik van de uitkering van de verzekerde prestatie. In principe zal de belastingaanslag 8% 
(pensioensparen) of 10 % (lange termijnsparen) bedragen, maar in geval van voortijdige afkoop kan 
deze oplopen tot 33 %  
(+ gemeentebelastingen).  
 

Wanneer het contract onderschreven werd door een persoon die de leeftijd van 55 jaar of meer 
bereikt heeft, heeft de taxatie niet plaats op de leeftijd van 60 jaar, maar wel op de 10de verjaardag 
van het contract of op het ogenblik van betaling van de verzekerde prestaties. 
 

Voor de contracten zonder fiscale vrijstelling is er gedurende de eerste 8 jaar van het  
contract een roerende voorheffing verschuldigd op de inkomsten, zowel in geval van afkoop als bij 
leven. 
 
Bovenvermelde fiscale informatie is niet allesomvattend. Zij wordt verstrekt zonder enige verbintenis 
vanwege P&V en onder voorbehoud van wijziging van de fiscale wetgeving. 
   

  

AAFFKKOOOOPP  
 

••  GGEEDDEEEELLTTEELLIIJJKKEE  
  
  

••  VVOOLLLLEEDDIIGGEE  
  
  

 
 
 

• De gedeeltelijke afkoop moet met een door de nemer gedateerd en ondertekend document 
worden aangevraagd. 

 

• De volledige afkoop moet met een door de nemer gedateerd en ondertekend document worden 
aangevraagd. 

 
Bij elke aanvraag tot afkoop dient de nemer een kopij van zijn identiteitskaart over te maken. 
 

  

IINNFFOORRMMAATTIIEE 
  

 
Voor zover er nog premies worden betaald, krijgt de nemer minstens één keer per jaar een document 
dat de volgende gegevens kan vermelden: de premies die dat jaar gestort werden, de winstdeelname, 
de afkoopwaarde en de door P&V uitbetaalde prestaties. 
 

 



LEVEN Ref : GP00004011

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP DE LEVENSVERZEKERING.
Overeenkomstig het Koninklijk Besluit van 14 november 2003.

   
ALGEMENE BEPALINGEN
   
BEGRIPSBEPALINGEN 
   
Artikel 1                    

Verzekeringsnemer : De persoon die het 
   contract sluit en de premie betaalt, 
   hieronder afgekort tot "nemer". 
   
Verzekerde : De persoon op wiens hoofd de  
   verzekering is gesloten.
   
Begunstigde : De persoon in wiens voordeel 
   de verzekeringsprestaties bedongen zijn. 
   
De maatschappij : De coöperatieve 
   vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
   "P&V VERZEKERINGEN" met zetel te 1210 
    Brussel, Koningsstr.151.
   
WAT IS HET DOEL VAN DE 
VERZEKERING ?
   
Artikel 2

In ruil voor de premies die de nemer haar 
stort, waarborgt de maatschappij de 
begunstigde(n) de betaling van de verzekerde 
prestaties zoals in de Bijzondere Voorwaarden 
omschreven. 
   
WELKE RISICO'S ZIJN GEDEKT ?
   
Artikel 3

De gekozen verzekeringscombinatie, alsmede 
de verzekerde bedragen en de betalings
modaliteiten zijn in de Bijzondere Voorwaar-
den omschreven.
   
WANNEER WORDT HET CONTRACT 
VAN KRACHT ?
   
Artikel 4

Het contract treedt in werking van zodra de 
eerste premie is betaald, maar ten vroegste 
vanaf de datum vermeld in de Bijzondere 
Voorwaarden.
Evenwel heeft de nemer het recht om het 
contract op te zeggen, per aangetekend 
schrijven, binnen dertig dagen te rekenen 
vanaf de inwerkingtreding ervan. 
Indien het contract werd onderschreven 
ter dekking van een op het voorstel vermeld 
krediet dat werd aangevraagd, kan de nemer het 
contract opzeggen binnen de 30 dagen te 
rekenen vanaf het ogenblik waarop hij verneemt 
dat het aangevraagde krediet niet wordt toe
gekend. 
In beide gevallen stort de maatschappij de be-
taalde premies terug, verminderd met de bedra-
gen die werden verbruikt om het risico te 
dekken.
   
IN WELKE GEVALLEN KUNNEN DE 
PRESTATIES VAN DE MAATSCHAPPIJ 
WORDEN BEPERKT ? 
   
Artikel 5

De prestaties waarin het contract voorziet bij 
overlijden van de verzekerde worden niet 
betaald indien dit overlijden het gevolg 
is van :  
a.  een zelfmoord, minder dan één jaar na de 
    datum van inwerkingtreding van het contract
    Deze termijn is eveneens van toepassing 
    bij elke verhoging van de waarborg of 
    hervatting van het contract, en loopt 
    vanaf de datum van de inwerkingtreding
    van de verhoging of van de hervatting.
    Deze uitsluiting is evenwel enkel van 
    toepassing op het gedeelte van de prestaties

    dat het voorwerp van hervatting uitmaakt.
b.  een overlijden dat het gevolg is van een
    ongeval met enigerlei luchtvaartuig of 
    zweefvliegtuig waarin de verzekerde heeft 
    plaatsgenomen : 
    - in een andere hoedanigheid dan die van 
      passagier
    - wanneer het toestel wordt gebruikt voor 
      wedstrijden, demonstraties, snelheids-
      vluchten, raids, oefenvluchten, record
      pogingen, testvluchten 
    - wanneer het toestel een prototype is 
      of een militair toestel dat niet voor 
      personentransport dient
    - wanneer het toestel van het type al of 
      niet gemotoriseerde deltaplane of het 
      type ultra licht gemotoriseerd pluim-
      vliegtuig (U.L.M.) is. 
c.  een opzettelijke daad van de nemer of 
    de begunstigde.
d.  een oorlogsgebeurtenis, dit wil zeggen, 
    een gebeurtenis die het rechtstreeks 
    of onrechtstreeks gevolg is van een 
    offensieve of defensieve actie van een 
    oorlogvoerende mogendheid of van welke 
    andere gebeurtenis van militaire aard.
    Het risico overlijden is niet gewaarborgd, 
    wat ook de oorzaak ervan weze, wanneer de 
    verzekerde actief deelneemt aan de vijande-
    lijkheden.
    Nochtans kan een dergelijke gebeurtenis, 
    indien de omstandigheden het rechtvaar-
    digen, bij bijzondere overeenkomst onder 
    de voorwaarden opgelegd door de Controle
    dienst, worden gedekt.
    Indien het overlijden het gevolg is van een 
    oorlog welke uitbreekt tijdens het verblijf 
    van de verzekerde in een vreemd land, wordt 
    de dekking bij overlijden verleend voor 
    zover de begunstigde aantoont dat de 
    verzekerde niet op actieve wijze aan de 
    vijandelijkheden heeft deelgenomen.
    Indien de verzekerde zich begeeft naar 
    een land waar er een gewapend conflict 
    bestaat, kan de dekking van het oorlogs
    risico worden verleend mits uitdrukkelijke 
    vermelding ervan in de Bijzondere Voor-
    waarden en voor zover de verzekerde niet 
    op een actieve wijze deelneemt aan de 
    vijandelijkheden. 
e.  deelneming aan oproer, burgelijke onlusten 
    of collectieve gewelddaden van politieke 
    ideologische of sociale aard. De dekking 
    wordt echter verleend indien de begunstigde 
    aantoont dat de verzekerde niet op actieve 
    wijze aan de gebeurtenissen heeft deel
    genomen. 
    Bij overlijden van de verzekerde ingevolge 
    een niet gedekt risico, betaalt de maatschap-
    pij de begunstigde(n), met uitsluiting 
    van diegenen die het overlijden opzettelijk 
    hebben veroorzaakt, de theoretische afkoop
    waarde die verworven is op de dag van het 
    overlijden, zonder dat deze hoger mag zijn 
    dan het bedrag verzekerd bij overlijden. 
      
OP WELKE GRONDSLAGEN WORDT 
DE VERZEKERING GESLOTEN ?
   
Artikel 6                    

De maatschappij beoordeelt het risico op 
grond van de inlichtingen die de nemer en de 
verzekerde hebben verstrekt.
Het contract is onbetwistbaar één jaar na de 
datum van inwerkingtreding van het contract.
   
WAT IS HET VERZEKERINGSGEBIED ? 
   
Artikel 7

De verzekering is geldig in de hele wereld,
voor zover de verzekerde zijn woonplaats of 

zijn gewone verblijfplaats in Belgïe heeft, 
behoudens tegenbeding. 
   
HOE GESCHIEDT DE PREMIE-
BETALING ?
   
Artikel 8

De betaling van de premie gebeurt op aanvraag 
van :  
- ofwel het hoofdkantoor van P&V 
- ofwel een agentschap P&V 
- ofwel een persoon die door P&V gemachtigd 
  is te innen. 
Evenwel wordt de aanvraag tot betaling gelijk
gesteld met het aanbieden van de kwijting.
Alle toeslagen, zoals belastingen, bijdragen 
enz. die het contract bezwaren, zijn voor 
rekening van de nemer en moeten samen met de 
premies worden betaald.
   
WAT GESCHIEDT ER BIJ NIET-
BETALING VAN DE PREMIE ?
   
Artikel 9

De betaling van de premie of van een fractie 
ervan is niet verplicht. 
In geval van niet betaling van de premies 
wordt het contract gereduceerd door hand-
having van de verzekerde prestaties bij 
overlijden en hiervoor de theoretische 
afkoopwaarde, zoals bepaald in artikel 10, 
aan te wenden tot die is uitgeput.
   
Bij niet betaling van de premies waarschuwt 
P&V de nemer schriftelijk voor de gevolgen 
op de prestaties bij overlijden.
Indien de theorethische afkoopwaarde niet 
volstaat om de prestaties bij overlijden 
te handhaven, heeft de vermindering van 
de prestaties uitwerking ten vroegste 
30 dagen na de verzending van een aan-
getekend schrijven.
Het afschrift, met het ontvangstbewijs van 
de post, gelden als afdoend bewijs.
   
De nemer heeft het recht zijn gereduceerde
 overeenkomst, mits schriftelijk aanvraag 
te laten omzetten in de oorspronkelijke 
combinatie. P&V mag op eigen initiatief deze 
omzetting uitvoeren. Indien deze omzetting 
aanleiding geeft tot vermindering van de 
prestaties bij overlijden, zal deze vermindering 
uitwerking hebben : 
a) op de datum van aanvraag tot omzetting 
   door de nemer,
b) ten vroegste 30 dagen na de verzending 
   door P&V aan de nemer van een aangetekend  
   schrijven of, indien de theoretische afkoop-
   waarde kleiner is dan 25 EUR, van een  
   eenvoudige brief, waarin aan de gevolgen 
   van de niet betaling van de premie wordt 
   herinnerd. 
   Het afschrift, met ontvangstbewijs van de 
   post, gelden als afdoend bewijs voor de 
   verzending van het aangetekend schrijven.
   Dit bedrag van 25 EUR wordt aangepast aan de
   gezondheidsindex van de consumptieprijzen 
   (basis 1988 = 100). Het indexcijfer dat in 
   aanmerking moet worden genomen is dat van 
   de 2de maand van het trimester dat de datum 
   van reductie voorafgaat.
   
WAT IS DE BETEKENIS VAN DE 
VERSCHILLENDE TERMEN VAN 
HET CONTRACT ?
   
Artikel 10

   
1. THEORETISCHE AFKOOPWAARDE

   
   De theoretische afkoopwaarde van het contract 
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LEVEN

is de reserve gevormd bij de maatschappij 
door de kapitalisatie van de betaalde premies, 
verminderd met de verbruikte sommen. 
Bij een premieverlaging mag de maatschappij :
- op het ogenblik van de verlaging, een forfait
   van 75 EUR aanrekenen aangepast aan de 
   gezondheidsindex van de consumptieprijzen 
   (basis 1988 = 100). Het indexcijfer dat in 
   aanmerking moet worden genomen is dat van 
   de 2de maand van het trimester dat de datum 
   van de verlaging voorafgaat 
- nadien, bij iedere vervaldag een vergoeding 
   van 5 per duizend van de vermindering van 
   de reductiepremie. De reductiepremie is de 
   premie berekend door middel van de voorvals-
   wet van de verzekerde gebeurtenis, de 
   technische interestvoet en de inventaris- 
   toeslagen. 
   
2. AFKOOPWAARDE

De afkoopwaarde is het bedrag betaalbaar door 
de maatschappij in geval van afkoop.    
Deze afkoopwaarde is gelijk aan het kleinste
van volgende twee bedragen :  
- de theoretische afkoopwaarde min 75 EUR 
   (geïndexeerd zoals bij punt 1 hierboven). 
- 95 % van de theoretische afkoopwaarde  
Voor de verzekeringen met een bepaalde duur 
stijgt het percentage van 95% met 1% per jaar,
gedurende de laatste vijf jaren, zodat het  
aan het einde van het laatste verzekeringsjaar 
100 % bereikt. Voor de levenslange 
verzekeringen stijgt het percentage van 95%, 
jaarlijks met 1%, vanaf de 60ste verjaardag 
van de verzekerde om 100% te bereiken op de 
65ste verjaardag. In geval van afkoop van een 
contract in de maand die volgt op een reductie
wordt het forfait bedoeld in punt 5 "reductie
van het contract" aan de theoretische  
afkoopwaarde toegevoegd. 
   
3. AFKOOP VAN HET CONTRACT

De afkoop is de opzegging van de overeen-
komst door de nemer. 
De afkoopwaarde wordt evenwel slechts 
vereffend tot het beloop van het kapitaal 
verzekerd bij overlijden. Het eventuele 
saldo van de theoretische afkoopwaarde wordt 
aangewend voor het verzekeren van een 
kapitaal, dat enkel bij leven van de verzek-
erde op de verstrijking van het oorspronkelijk 
contract betaalbaar is.
   
4. REDUCTIEWAARDE 

De prestatie die in geval van stopzetting van 
de betaling van de premies op dat ogenblik 
verzekerd blijft.  
   
5. REDUCTIE VAN HET CONTRACT 

De vermindering van de actuele waarde 
van de betaling van de verzekerde prestaties 
ten gevolge van het stopzetten van de 
betaling van de premie.
Bij reductie mag de maatschappij : 
- op het ogenblik van de reductie, een forfait
   van 75 EUR aanrekenen aangepast aan de 
   gezondheidsindex van de consumptieprijzen 
   (basis 1988 = 100). Het indexcijfer dat in 
   aanmerking moet worden genomen is dat van 
   de 2de maand van het trimester dat de datum
   van reductie voorafgaat, 
- nadien, bij iedere vervaldag een vergoeding 
   van 5 per duizend van de vermindering van 
   de reductiepremie. De reductiepremie is de 
   premie berekend door middel van de voorvals-
   wet van de verzekerde gebeurtenis, de 
   technische interestvoet en de inventaris- 
   toeslagen. 
   
6. VOORSCHOT OP POLIS

Dit voorschot mag niet groter zijn dan de
afkoopwaarde beperkt tot het kapitaal over- 
lijden, rekening houdend met eventuele wet-
telijke afhoudingen.
Een voorschot moet met een door de nemer 
gedateerd en ondertekend geschrift worden 
aangevraagd.
Bij de tijdelijke verzekeringen bij overlijden 
  

wordt de mogelijkheid een voorschot op polis 
te bekomen evenwel niet toegestaan.
Elk voorschot, of elke bijkomende schijf, moet 
minstens 250,00 EUR bedragen.
      
VANAF WANNEER BESTAAT HET

RECHT OP REDUCTIE OF AFKOOP ?

Artikel 11

Het recht op afkoop of reductie bestaat zodra 
de theoretische afkoopwaarde positief is.
Nochtans is er geen recht op afkoop voor de 
verzekeringen die enkel een prestatie bij leven 
inhouden. 
Overigens bestaat noch het recht van afkoop, 
noch het recht van reductie, voor de tijdelijke
verzekeringen in geval van overlijden met 
periodieke constante premies betaalbaar 
gedurende een periode die groter is dan de 
helft van de duurtijd van het contract. 
   
HOE EN WANNEER HEEFT DE 

AFKOOP UITWERKING ?

Artikel 12

De afkoop van het contract moet met een door 
de nemer gedateerd en ondertekend geschrift 
worden aangevraagd. De afkoop heeft uitwerking 
op de datum waarop het kwijtschrift of elk ander 
gelijkwaardig document voor akkoord wordt 
ondertekend door de nemer. De datum die in aan-
merking wordt genomen voor de berekening van 
de afkoopwaarde is de dag van de aanvraag.
        
HOE EN WANNEER HEEFT DE 

REDUCTIE UITWERKING ?

Artikel 13

Een reductie op vraag van de nemer wordt,
tenzij uitdrukkelijk anders bedongen, beschouwd 
als een reductie met omzetting in de oorspron-
kelijke combinatie.
Deze reductie heeft uitwerking op de premie-
vervaldag die op de aanvraag volgt of op de 
datum van de aanvraag indien er premies 
onbetaald blijven.
De reductiewaarde wordt berekend op de 
premievervaldag die volgt op de aanvraag 
of op het ogenblik van de eerste onbetaalde 
premie.
In geval van reductie wegens niet betaling van 
de premie, heeft de eventuele vermindering van 
de verzekerde prestaties bij overlijden uit-
werking op het tijdstip bepaald overeenkomstig 
artikel 9.
Bij omzetting in de oorspronkelijke combinatie 
op initiatief van P&V, wordt de reductiewaarde 
berekend op de datum van omzetting vermeld in 
het aan de nemer gericht aangetekend schrijven 
en ten laatste op de postdatum van deze brief. 
   
KAN EEN GEREDUCEERD OF 

AFGEKOCHT CONTRACT OPNIEUW IN 

WERKING WORDEN GESTELD ?

Artikel 14

De nemer heeft de mogelijkheid het gereduceerd 
of afgekocht contract opnieuw in werking te 
stellen voor de op datum van de reductie of 
van de afkoop verzekerde bedragen.
Van deze mogelijkheid kan worden gebruik ge-
maakt binnen een termijn van : 
- drie maanden na de afkoop, 
- drie jaar na de reductie 
Voor een gereduceerde overeenkomst gebeurt het 
opnieuw in werking stellen door de premie aan
te passen rekening houdend met de gevestigde
theoretische afkoopwaarde op het ogenblik  
waarop de overeenkomst opnieuw in werking wordt
gesteld. Voor een akgekochte overeenkomst 
gebeurt het opnieuw in werking stellen door de 
terugstorting van de afkoopwaarde en door de 
aanpassing van de premie rekening houdend met 
de theoretische afkoopwaarde op het ogenblik 
van de afkoop.        
De hervatting van het contract mag afhankelijk 
worden gemaakt van het gunstig resultaat van 
een medisch onderzoek van de verzekerde, waar-
van de kosten ten laste van de nemer zijn.
Het opnieuw in werking treden wordt door de 
nemer aangevraagd door een gedagtekend en 
ondertekend geschrift. 
    

KAN DE BEGUNSTIGING GEWIJZIGD 

WORDEN EN WELKE ZIJN DE 

GEVOLGEN VAN HET AANVAARDEN 

VAN DE BEGUNSTIGING VAN HET 

CONTRACT ? 

Artikel 15

a. Voor zover de bepalingen in verband met het 
   aanvaarden van de begunstiging worden in 
   acht genomen (zie punt b. hierna), heeft de 
   nemer steeds de mogelijkheid, op eenvoudige 
   schriftelijke aanvraag, de begunstiging 
   voorzien in de Bijzondere Voorwaarden te  
   wijzigen. Dergelijke wijziging wordt opge-
   nomen in een bijvoegsel aan het contract.
b. De begunstigde kan ten allen tijde de 
   begunstiging aanvaarden. De aanvaarding 
   heeft pas uitwerking indien zij schriftelijk 
   door de begunstigde aan P&V werd 
   meegedeeld en werd opgenomen in een 
   bijvoegsel aan het contract. 
Na aanvaarding van de begunstiging heeft de ver-
zekeringnemer de schriftelijke goedkeuring van 
de aanvaardende begunstigde nodig voor : 
  - het wijzigen van begunstiging van het     
    contract,                                  
  - wijzigingen aan het contract die aanleiding  
    geven tot het verminderen van de prestaties
    die verzekerd werden door de reeds betaalde
    premies,                                   
  - het aanvragen van een voorschot op het 
    contract of de afkoop ervan.
P&V verwittigt de aanvaardende begunstigde van 
de eventuele niet betaling van de premies. 
    
KENT DE MAATSCHAPPIJ

WINSTDEELNEMING TOE ?

Artikel 16

Een deelneming in de winst wordt toegekend aan 
de contracten die voldoen aan de gestelde voor-
waarden, zoals deze werden beschreven in de 
modaliteiten voorzien in het winstdeelnemings-
plan neergelegd bij de Controledienst Voor de 
Verzekeringen.
    
WELKE STUKKEN MOET MEN VOOR- 

LEGGEN OM DE PRESTATIES 

TE BEKOMEN ?

Artikel 17

Om de verzekerde prestaties te bekomen, moet 
de begunstigde de maatschappij volgende  
stukken doen geworden : 
* In alle gevallen : 
- het contract en de eventuele bijvoegsels
- het bewijs van betaling van de laatste premie
  en van de laatste termijn van de intresten 
  op een eventueel voorschot 
- een copie van zijn identiteitskaart 
    
* Naar gelang het geval : 
    
- een uittreksel uit de overlijdensakte of, op 
  de vervaldag, een attest van leven van de 
  verzekerde, met opgave van de geboortedatum.
- een akte van bekendheid van de begunstigden 
  die niet met name zijn opgegeven.
- een doktersattest waarin de oorzaak van het 
  overlijden is opgegeven.
- elk ander stuk dat de maatschappij nood-
  zakelijk acht om de betaling te doen. 
      
WAT MOET MEN DOEN BIJ 

VERANDERING VAN WOONPLAATS ? 

Artikel 18

De nemer die van woonplaats verandert, moet 
de maatschappij er schriftelijk van verwit-
tigen. Zoniet geschiedt elke mededeling 
geldig op het laatst bekende adres.
Indien de nemer in het buitenland verblijft, 
moet hij een vertegenwoordiger in Belgie 
aanduiden, aan wie de maatschappij alle brief-
wisseling zal zenden.
    
WELK RECHT IS VAN TOEPASSING ?

Artikel 19

In geval van betwisting zal het geschil 
door de Belgische rechtbanken worden 
gevonnist.
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