Algemene voorwaarden Tak 26 versie 3.0
Artikel 1: Omschrijving van de begrippen
De verzekeraar: Credimo nv, Weversstraat 6-10, 1730 Asse. Ondernemingsnummer 0407.226.685 FSMA nr. 19951 A toegelaten onder het
nummer 1665 voor de levensverzekeringsactiviteit bij KB van 18/04/2002- B.S. van 03/05/2002 en 07/05/2002 om de takken 21, 23 en 26 te
beoefenen.
De intekenaar: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een contract sluit met de verzekeraar.
Netto storting: storting na afhouding van instapkosten en taksen.
Spaarreserve: het bedrag waarop de intekenaar recht heeft op een welbepaald ogenblik, rekening houdend met de netto stortingen, afhouden
van beheerskosten, gewaarborgde intrest en eventuele toegekende en verworven winstdeelname.
Eindvervaldag: datum waarop de beleggingsovereenkomst een einde neemt en de opgebouwde spaarreserve wordt uitgekeerd.
Artikel 2: Beschrijving
De beleggingsovereenkomst is een kapitalisatieverrichting beheerd door de verzekeraar.
Artikel 3: Stortingen
De beleggingsovereenkomst gaat in op de datum van ontvangst van een storting op de bankrekening van de verzekeraar.
De intekenaar kan geen bijkomende stortingen doen.
Vanaf de aanvangsdatum en mits ondertekening door de contracterende partijen van de bijzondere voorwaarden is de beleggingsovereenkomst
onbetwistbaar, behalve in geval van fraude.
Artikel 4: Opzegging van het contract
De intekenaar heeft het recht de beleggingsovereenkomst op te zeggen binnen 30 dagen volgend op de aanvangsdatum. In dat geval zal de
verzekeraar de reeds ontvangen storting terug overmaken aan de intekenaar, zonder afhouding van kosten .
Artikel 5: Kenmerken van de overeenkomst
De beleggingsovereenkomst wordt onderschreven voor een in de bijzondere voorwaarden omschreven bepaalde duur, te rekenen vanaf de
aanvangsdatum.
De storting wordt vanaf de dag na ontvangst door de verzekeraar opgerent tegen de intrestvoet van kracht op die datum zoals bepaald in de
bijzondere voorwaarden, onder voorbehoud van wettelijke bepalingen die het behoud van deze intrestvoet zouden verbieden.
Artikel 6: Modaliteiten bij uitkering op eindvervaldag
De beleggingsovereenkomst neemt een einde op de eindvervaldag. Bij uitkering op de eindvervaldag zal de verzekeraar de (para)fiscale
heffingen inhouden die verschuldigd zijn door de intekenaar op de spaarreserve.
Er wordt geen intrest vergoed voor vertraging in de uitbetaling ingevolge omstandigheden die de verzekeraar niet toegerekend kunnen worden.
Artikel 7: Opname vóór de eindvervaldag
Opname van een deel van de spaarreserve is niet mogelijk vóór de eindvervaldag van het contract.
De intekenaar kan geen voorschot ontvangen op de beleggingsovereenkomst.
De intekenaar kan de spaarreserve volledig afkopen voor de eindvervaldag van het contract mits toepassing van de kosten zoals beschreven in de
bijzondere voorwaarden.
De verzekeraar behoudt zich steeds het recht voor tijdens de eerste 8 jaar van het contract de afkoop te corrigeren in functie van de marktwaarde
van het afgekochte bedrag op het ogenblik van de opvraging, rekening houdend met de dan officiële OLO-rente en de resterende duurtijd.
De intekenaar dient de aanvraag tot afkoop in via een door de intekenaar gedateerde en ondertekende brief, vergezeld van een kopie van de
identiteitskaart en een bewijs van adres van de intekenaar (indien natuurlijk persoon) en elk ander document waarvan de verzekeraar het
voorleggen mocht nodig achten, bijvoorbeeld akkoord met de afkoop van de overeenkomst vanwege de aanvaardende begunstigde.
In ieder geval moet de verzekeringsnemer het exemplaar van de polis in zijn bezit opsturen naar de verzekeraar.
Artikel 8: Winstdeelname
In de bijzondere voorwaarden staat vermeld of het contract in aanmerking komt voor winstdeelname. Het winstdeelnameplan wordt neergelegd
bij de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel. De winstdeelname wordt jaarlijks minimaal opgerent aan de
gegarandeerde intrest voor een jaarcontract.
Artikel 9: Informatie
De rechtspersoon zal jaarlijks gedetailleerde informatie betreffende de financiële toestand per 31 december van de spaarreserve ontvangen.
Artikel 10: Taksen en kosten
Alle belastingen, rechten of taksen verschuldigd in het kader van de beleggingsovereenkomst zijn ten laste van de intekenaar.
De beheerskost, indien van toepassing, wordt maandelijks afgehouden en is begrensd door minima en maxima zoals beschreven in de bijzondere
voorwaarden. De beheerskost is een percentage op de som van de gestorte premie, beperkt tot een plafond en een percentage op de som van de
gestorte premie boven dit plafond.
Artikel 11: Klachten
Elke klacht betreffende het contract kan gericht worden aan :
- Credimo N.V., dienst klachten, Weversstraat 6-10 te B-1730 Asse, fax 02/454.10.16, klachtenbeheer@credimo.be (in eerste instantie),
- of aan de Ombudsman van de verzekeringen, de Meeûssquare 35 te B-1000 Brussel, tel 02/547.58.71, fax 02/547.59.75, www.ombudsman.as,
info@ombudsman.as, of aan de Consumentenombudsdienst, Albert II-laan 8 te B-1000 Brussel, tel 02/702.52.00, fax 02//808.71.20,
www.consumentenombudsdienst.be, contact@consumentenombudsdienst.be (in laatste instantie).
De geschillen met betrekking tot de uitvoering van het contract vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de Belgische rechtbanken.

