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P&V Levensverzekering
Algemene voorwaarden van toepassing op de
levensverzekering
Overeenkomstig het Koninklijk Besluit van 14 november 2003

ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 1 – Begripsbepalingen
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, Koningsstraat 151.
Artikel 2 – Wat is het doel van de verzekering?
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.
Artikel 3 – Welke risico’s zijn gedekt?
De gekozen verzekeringscombinatie, alsmede de verzekerde bedragen en de betalingsmodaliteiten zijn in de Bijzondere
Voorwaarden omschreven.
Artikel 4 – Wanneer wordt het contract van kracht?
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 toegekend.
In beide gevallen stort de maatschappij de betaalde premies terug, verminderd met de bedragen die werden verbruikt om het
risico te dekken.
Artikel 5 – In welke gevallen kunnen de prestaties van de maatschappij worden beperkt?
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 zweefvliegtnig waarin de verzekerde heeft
plaatsgenomen :
-in een andere hoedanigheid dan die van passagier
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-wanneer het toestel wordt gebruikt voor wedstrijden, demonstraties, snelheidsvluchten, 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 pluimvliegtuig
(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
vijandelijkheden. Nochtans kan een dergelijke gebeurtenis, indien de omstandigheden het rechtvaardigen, bij bijzondere
overeenkomst onder de voorwaarden opgelegd door de Controledienst, 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 begnnstigde 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 Voorwaarden
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 begnnstigde 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 maatschappij 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.
Artikel 6 – Op welke grondslagen wordt de verzekering gesloten?
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.
Artikel 7 – Wat is het verzekeringsgebied?
De verzekering is geldig in de hele wereld, voor zover de verzekerde zijn woonplaats of zijn gewone verblijfplaats in Belgïe
heeft, behoudens tegenbeding.
Artikel 8 – Hoe geschiedt de premiebetaling?
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.
Artikel 9 – Wat geschiedt er bij nietbetaling van de premie?
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 handhaving 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 aangetekend 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,
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b) ten vroegste 30 dagen na de verzending door P&V aan de nemer van een aangetekend schrijven of, indien de theoretische
afkoopwaarde 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 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.
Artikel 10 – Wat is de betekenis van de verschillende termen van het contract ?
§ 1.

THEORETISCHEAFKOOPWAARDE
De theoretische afkoopwaarde van het contract 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 voorvalswet van de verzekerde gebeurtenis, de technische
interestvoet en de inventaristoeslagen.

§ 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 overeenkomst 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 verzekerde 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.

REDUCTIEWAARDE 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 voorvalswet van de verzekerde gebeurtenis, de technische
interestvoet en de inventaristoeslagen.

§ 6.

VOORSCHOT OP POLIS
Dit voorschot mag niet groter zijn dan de afkoopwaarde beperkt tot het kapitaal overlijden, rekening houdend met
eventuele wettelijke 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.
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Artikel 11 – Vanaf wanneer bestaat het recht op reductie of afkoop ?
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.
Artikel 12 – Hoe en wanneer heeft de afkoop uitwerking?
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 aanmerking wordt genomen voor de berekening van de afkoopwaarde is de
dag van de aanvraag.
Artikel 13 – Hoe en wanneer heeft de reductie uitwerking?
Een reductie op vraag van de nemer wordt, tenzij uitdrukkelijk anders bedongen, beschouwd als een reductie met omzetting
in de oorspronkelijke combinatie. Deze reductie heeft uitwerking op de premievervaldag 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 uitwerking 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.
Artikel 14 – Kan een gereduceerd of afgekocht contract opnieuw in werking worden gesteld?
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 gemaakt 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 van de afkoop.
De hervatting van het contract mag afhankelijk worden gemaakt van het gunstig resultaat van een medisch onderzoek van de
verzekerde, waarvan de kosten ten laste van de nemer zijn. Het opnieuw in werking treden wordt door de nemer
aangevraagd door een gedagtekend en ondertekend geschrift.
Artikel 15 – Kan de begunstiging gewijzigd worden en welke zijn de gevolgen van het aanvaarden van de
begunstiging van het contract?
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 opgenomen 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 verzekeringnemer 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 de
eventuele niet betaling van de premies.

Artikel 16 – Kent de maatschappij winstdeelneming toe ?
Een deelneming in de winst wordt toegekend aan de contracten die voldoen aan de gestelde voorwaarden, zoals deze
werden beschreven in de modaliteiten voorzien in het winstdeelnemingsplan neergelegd bij de Controledienst Voor de
Verzekeringen.
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Artikel 17 – Welke stukken moet men voorleggen om de prestaties te bekomen?
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 kopie 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 noodzakelijk acht om de betaling te doen.
Artikel 18 – Wat moet men doen bij verandering van woonplaats?
De nemer die van woonplaats verandert, moet waarop de overeenkomst opnieuw in werking word. de maatschappij er
schriftelijk van verwittigen. 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 briefwisseling zal
zenden.
Artikel 19 – Welk recht is van toepassing?
In geval van betwisting zal het geschil door de Belgische rechtbanken worden gevonnist.
Artikel 20 – Personeelsleden van Defensie
Deze bepaling is enkel van toepassing wanneer aan alle volgende voorwaarden is voldaan bij de sluiting of aanpassing van deze
polis:
-De verzekerde of één van de verzekerden is een personeelslid van Defensie.
-De levensverzekering waarborgt de terugbetaling van het kapitaal van een hypothecair krediet aangegaan voor de bouw,
verbouwing of verwerving van een woning waarvan het personeelslid van Defensie (mede)eigenaar is.
-Het personeelslid van Defensie gebruikt de woning als hoofdverblijfplaats binnen twee jaar vanaf het sluiten van deze
verzekering of vanaf de aanpassing van deze verzekering aan de overeenkomst tussen Assuralia en de Belgische Staat
hieronder vermeld.
De risico’s die een personeelslid van Defensie loopt in het kader van de uitoefening van zijn professionele functie worden
beheerst door de ‘Overeenkomst inzake de dekking van het overlijdensrisico van personeelsleden van Defensie’ van 15
december 2020 gesloten tussen Assuralia en de Belgische Staat, waartoe de maatschappij is toegetreden. Deze overeenkomst
is bijgevolg van toepassing wanneer het overlijden plaatsvindt in omstandigheden zoals omschreven in de voornoemde
overeenkomst. Zo verleent de verzekeraar geen tegemoetkoming in de volgende situaties: -wanneer het overlijden het
gevolg is van een risico waarvoor de overeenkomst voorziet in een uitkering door Defensie; -bij een overlijden door
zelfmoord binnen het jaar na de inwerkingtreding van deze verzekering; -bij een overlijden ten gevolge van een misdaad of
een wanbedrijf, door de verzekerde als dader of mededader opzettelijk gepleegd en waarvan de gevolgen door hem konden
worden voorzien.
Voor overlijdens die niet plaatsvinden in de omstandigheden zoals omschreven in de overeenkomst, blijven de
contractvoorwaarden van deze verzekering hun gelding behouden. Deze overeenkomst kan geraadpleegd worden via
www.assuralia.be/nl/sectorinfo/conven ties/991-conventie-militairen-2021 .
Deze overeenkomst houdt op uitwerking te hebben zodra de verzekerde niet langer een personeelslid van Defensie is of
zodra de woning waarvoor het hypothecair krediet werd aangegaan niet langer de hoofdverblijfplaats van het personeelslid
van Defensie is (behoudens de situatie waarin deze laatste om professionele legitieme redenen tijdelijk elders verblijft).
De verzekerde die een personeelslid van Defensie is bij de sluiting van deze verzekering of die tijdens de looptijd van deze
verzekering een personeelslid van Defensie wordt, wordt gevraagd om dit te melden aan de verzekeraar respectievelijk
voorafgaand aan de sluiting van deze verzekering of binnen de zes maanden na zijn indiensttreding bij Defensie.
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