Addendum bij de algemende voorwaarden van uw Target Invest Plan

Waarom dit addendum ?
Momenteel beschikt u enkel over de mogelijkheid om te investeren in beleggingsfondsen met dagelijkse notering.
Teneinde uw beleggingsmogelijkheden nog meer uit te breiden, stellen wij u voortaan nieuwe beleggingsfondsen ter beschikking,
waarvan sommige een wekelijkse notering hebben. Dit brengt noodzakelijkerwijze een aanpassing van bepaalde artikels van de
algemene voorwaarden met zich mee.
Indien u beslist om van deze nieuwe beleggingsmogelijkheid te kunnen genieten, zullen er andere algemene voorwaarden van
toepassing worden op uw contract in geval van omzetting waarbij één of meerdere eenheden van beleggingsfondsen met
wekelijkse notering betrokken zijn. U vindt deze algemene voorwaarden terug in dit addendum.
Achteraan is een verklarende woordenlijst toegevoegd. Hierin vindt u uitleg over de gebruikte technische en juridische
verzekeringstermen en de draagwijdte van sommige woorden. Telkens een woord uit de verklarende woordenlijst voor het eerst
wordt gebruikt, staat het schuin gedrukt en is het voorzien van een sterretje*.

Artikel 1 - Wat is het toepassingsgebied van dit addendum?
Dit addendum is van toepassing op uw contract Target Invest Plan, vanaf het ogenblik waarop u* kiest te beleggen in één of
meerdere beleggingsfondsen met wekelijkse notering*. Vanaf dat ogenblik maakt dit addendum volledig deel uit van uw algemene
voorwaarden en vervangen de onderstaande artikels de andere artikels van de algemene voorwaarden, in de mate ze er van
afwijken.
Artikel 2 - Hoe wordt de waarde van uw eenheden * bepaald in geval van omzetting * ?
Indien bij deze verrichting enkel beleggingsfondsen met dagelijkse notering betrokken zijn, blijven de bepalingen van de algemene
voorwaarden onveranderd van toepassing.
Indien bij deze verrichting enkel beleggingsfondsen met wekelijkse notering betrokken zijn, worden de toepasselijke koersen
bepaald, overeenkomstig de regels van de wekelijkse notering die hieronder worden beschreven.
Indien bij de verrichting zowel beleggingsfondsen met dagelijkse als met wekelijkse notering betrokken zijn, worden de
toepasselijke koersen bepaald op de dag waarop de wekelijkse notering van toepassing is voor de beleggingsfondsen met wekelijkse
notering, zoals hieronder beschreven. Dit geldt zowel voor de eenheden met dagelijkse notering als voor de eenheden met
wekelijkse notering die bij de verrichting betrokken zijn. (Voorbeeld: zie bij premiestorting)
A.

Premiestorting : de gestorte premie wordt belegd in één of meerdere beleggingsfondsen met wekelijkse notering of de
gestorte premie wordt belegd in meerdere beleggingsfondsen waarvan er zijn met wekelijkse notering en andere met
dagelijkse notering

De omzetting van de premie in eenheden gebeurt tegen de koers van de dag van de eerste wekelijkse noteringsdag* volgend
op de datum van ontvangst * van de premie. De omzetting wordt uitgevoerd tot op 3 decimalen.
Voorbeeld : een klant stort op een donderdag een premie die voor de helft moet geïnvesteerd worden in een beleggingsfonds
met dagelijkse notering en voor de helft in een beleggingsfonds met wekelijkse notering. De toepasselijke koersen van alle
eenheden die bij de omzetting betrokken zijn, zullen deze van de daaropvolgende woensdag zijn (indien dit een bankwerkdag
is), aangezien op deze dag de eerste daaropvolgende wekelijkse notering plaatsvindt van het betrokken beleggingsfonds met
wekelijkse notering.
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B.

Volledige afkoop * of gedeeltelijke afkoop * vanuit één of meerdere beleggingsfondsen met uitsluitend wekelijkse
notering en volledige of gedeeltelijke afkoop vanuit meerdere beleggingsfondsen waarvan er zijn met wekelijkse
notering en andere met dagelijkse notering

De theoretische afkoopwaarde* komt overeen met de waarde in EUR van de eenheden die worden aangehouden in de
verschillende beleggingsfondsen, berekend tegen de koers van de eerste wekelijkse noteringsdag volgend op de datum van
ontvangst van de aanvraag tot afkoop, indien er minstens één bankwerkdag zit tussen de datum van ontvangst van deze
aanvraag en de eerste daaropvolgende wekelijkse noteringsdag. Indien er minder dan één bankwerkdag tussen zit, wordt de
waarde van de eenheden berekend tegen de koers van de tweede wekelijkse noteringsdag volgend op de datum van ontvangst
van deze aanvraag.
Indien de aanvraag tot afkoop een latere datum vermeldt, wordt de omzetting uitgevoerd op deze datum indien dit een
wekelijkse noteringsdag is. Indien het geen wekelijkse noteringsdag is, wordt de omzetting de eerste daaropvolgende
wekelijkse noteringsdag uitgevoerd.
C.

Opvragingen * vanuit één of meerdere beleggingsfondsen met uitsluitend wekelijkse notering en opvragingen vanuit
meerdere beleggingsfondsen waarvan er zijn met wekelijkse notering en andere met dagelijkse notering
De afhouding * en de omzetting van eenheden die nodig zijn voor de uitvoering van de opvragingen zullen gebeuren :
-

tegen de koers van de eerste wekelijkse noteringsdag vóór de betaaldatum*, indien er minstens één
bankwerkdag zit tussen de datum van de wekelijkse notering van de eenheden en de betaaldatum.

-

tegen de koers van de tweede wekelijkse noteringsdag vóór de betaaldatum, indien er minder dan één
bankwerkdag zit tussen de datum van de wekelijkse notering van de eenheden en de betaaldatum.

De opvragingen worden kosteloos uitgevoerd voor zover er tussen uw aanvraag tot opvragingen en de eerste betaling van
opvraging een periode verlopen is die overeenstemt met de gewenste periodiciteit.
Op dezelfde wijze zullen de opvragingen kosteloos uitgevoerd worden indien u een wijziging vraagt van de periodiciteit van de
opvragingen, voor zover er tussen uw aanvraag tot wijziging van de periodiciteit van de opvragingen en de eerste betaling van
opvraging, een periode verlopen is die overeenstemt met de nieuwe gewenste periodiciteit.
In andere dan voormelde gevallen, zal de opvraging aanleiding geven tot de inhouding van de gebruikelijke afkoopvergoeding,
zoals beschreven in de algemene voorwaarden.
D.

Overdracht van de eenheden van één of meerdere beleggingsfondsen van uw contract naar één of meerdere andere
beleggingsfondsen van uw contract
•
overdracht van een beleggingsfonds met wekelijkse notering naar een beleggingsfonds met wekelijkse
notering,
•
overdracht van een beleggingsfonds met wekelijkse notering naar een beleggingsfonds met dagelijkse
notering,
•
overdracht van een beleggingsfonds met dagelijkse notering naar een beleggingsfonds met wekelijkse
notering :
Bij elk van deze drie overdrachten wordt de omzetting van de eenheden die eruit voortvloeit uitgevoerd tegen de koers
van de eerste wekelijkse noteringsdag volgend op de datum van ontvangst van de aanvraag tot overdracht, indien er
minstens twee bankwerkdagen zitten tussen de datum van ontvangst van de aanvraag en de eerste wekelijkse
noteringsdag. Indien er minder dan twee bankwerdagen tussen zitten, worden de overdracht en de omzetting in
eenheden uitgevoerd tegen de koers van de tweede wekelijkse noteringsdag volgend op de datum van ontvangst van de
aanvraag tot overdracht.

E.

Opzegging binnen 30 dagen van het contract dat één of meerdere beleggingsfondsen met wekelijkse notering bevat
1) Indien u het contract opzegt binnen 30 dagen vanaf de inwerkingtreding: wij * betalen dan de waarde in EUR van
de eenheden die worden aangehouden in de verschillende beleggingsfondsen, evenals de instapkosten terug. De waarde
in EUR van de eenheden wordt berekend tegen de koers van de eerste wekelijkse noteringsdag na de datum van
ontvangst van de opzeggingsbrief, indien er minstens één bankwerkdag zit tussen de datum van ontvangst van deze
opzeggingsbrief en de eerste wekelijkse noteringsdag. Indien er minder dan één bankwerkdag tussen zit, wordt de waarde
van de eenheden berekend tegen de koers van de tweede wekelijkse noteringsdag volgend op de datum van ontvangst
van de voormelde brief.
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2) Indien wij het contract opzeggen : wij betalen dan de waarde in EUR van de eenheden die worden aangehouden in de
verschillende beleggingsfondsen, evenals de instapkosten terug. De waarde in EUR van de eenheden wordt berekend
tegen de koers van de eerste wekelijkse noteringsdag na de datum waarop wij de opzeggingsbrief hebben verstuurd,
indien er minstens één bankwerkdag zit tussen de datum van verzending van de opzeggingsbrief en de eerste wekelijkse
noteringsdag. Indien er minder dan één bankwerkdag tussen zit, wordt de waarde van de eenheden berekend tegen de
koers van de tweede wekelijkse noteringsdag volgend op de datum van verzending van de opzeggingsbrief.
F.

Uitbetaling van het kapitaal overlijden van contracten die eenheden van één of meerdere beleggingsfondsen met
wekelijkse notering bevatten
De omzetting in EUR van de eenheden gebeurt tegen de koers van toepassing ten laatste op de 3de wekelijkse
noteringsdag na de ontvangst van een uittreksel uit de overlijdensakte van de verzekerde.

Artikel 3 - Volgorde van de verrichtingen wanneer deze verrichtingen één of meerdere beleggingsfondsen met wekelijkse
notering betreffen
A.

In uitvoering van de algemene voorwaarden zijn verschillende soorten verrichtingen mogelijk die aanleiding geven tot een
omzetting van/in eenheden, bijvoorbeeld:
• premiestortingen
• (opeenvolgende) (gedeeltelijke) afkopen
• overdrachten
• opzeggingen

B.

Wanneer meerdere dergelijke verrichtingen, in toepassing van de algemene voorwaarden, op dezelfde wekelijkse
noteringsdag moeten uitgevoerd worden, wordt de volgorde van uitvoering vastgesteld in functie van de datum die de
noteringsdag bepaalt waarop de omzetting van/in eenheden gebeurt. Bijvoorbeeld:
• voor een premiestorting is dit de datum van ontvangst van de premie
• voor een overdracht is dit de datum van ontvangst van de aanvraag tot overdracht.

C.

Wanneer meerdere dergelijke verrichtingen vóór een bepaalde noteringsdag plaatsgevonden hebben (vb. een
premiestorting), aangevraagd zijn (vb. een afkoop) of voorzien zijn (vb. een overdracht), dan zullen deze die
plaatsgevonden hebben, aangevraagd of voorzien zijn na de eerste verrichting die niet op de hiervoor bedoelde wekelijkse
noteringsdag, maar op de daaropvolgende wekelijkse noteringsdag wordt uitgevoerd, ook op deze laatste noteringsdag
worden uitgevoerd, in afwijking van de algemene van toepassing zijnde regels.
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Verklarende woordenlijst
Afhouding
Is een vermindering van de theoretische afkoopwaarde van uw contract die voortvloeit uit
bijvoorbeeld een gedeeltelijke afkoop.
Afkoopwaarde
Is het bedrag dat we dienen te storten wanneer het contract wordt afgekocht. Dit bedrag is gelijk aan de
theoretische afkoopwaarde, verminderd met de eventueel verschuldigde afkoopvergoeding en is beperkt tot het kapitaal overlijden.
Beleggingsfondsen met wekelijkse notering
Zijn beleggingsfondsen waarvan de waarde van de eenheden wekelijks wordt bepaald.
Betaaldatum
Is de datum waarop ten laatste de rekening wordt gecrediteerd die u hebt aangeduid voor de storting van de gevraagde
opvragingen, behoudens eventuele technische problemen.
Eenheid
Is een gedeelte van een beleggingsfonds. Het aantal eenheden van het (de) beleggingsfonds(en) toegewezen aan uw contract
verkrijgt u door de gestorte nettopremie te delen door de waarde van de eenheid van het (de) beleggingsfonds(en) op de dag van
de omzetting, en dit tot op drie decimalen. Daarna wijzigt het aantal aan uw contract toegewezen eenheden slechts in geval van
inbreng of afhouding.
Gedeeltelijke afkoop
Is de verrichting, uitgevoerd op uw vraag, waarbij wij een gedeelte van de afkoopwaarde betalen en het contract in werking blijft
voor de resterende waarde.
Inbreng
Is een verrichting waarbij eenheden worden aangekocht en de waarde van uw contract stijgt, zoals bijvoorbeeld een
premiestorting, …
Omzetting
Is een verrichting die bestaat uit hetzij de omvorming van één of meerdere eenheden van beleggingsfondsen in hun tegenwaarde in
Euro, hetzij de omvorming van Euros in eenheden van beleggingsfondsen.
Ontvangst
Ontvangst van de premie, van de aanvraag tot afkoop, van de aanvraag tot opvragingen, van de aanvraag tot overdracht, van de
opzeggingsbrief of van een uittreksel uit de overlijdensakte is de datum van ontvangst door ons, op onze maatschappelijke zetel.
Opvragingen
Zijn opeenvolgende gedeeltelijke afkopen.
Theoretische afkoopwaarde
Is de totale waarde van uw contract op een bepaald ogenblik; zij wordt verkregen door het aantal eenheden van elk
beleggingsfonds dat aan uw contract is toegewezen te vermenigvuldigen met de waarde die elk van die eenheden heeft op dat
ogenblik.
U
Is de verzekeringsnemer van het contract, dit betekent de persoon die het contract sluit met ons en die gebruik kan maken van de
rechten die in de algemene voorwaarden van het contract en in dit addendum zijn beschreven.
Volledige afkoop
Is de opzegging van het contract waardoor de dekking eindigt en wij de afkoopwaarde van het contract
betalen.
Wekelijkse noteringsdag
Is de dag waarop wekelijks de waarde van de eenheden van de beleggingsfondsen met wekelijkse notering die met uw contract zijn
verbonden wordt bepaald. Mits dit een bankwerkdag is, is deze dag een woensdag, anders de eerstvolgende bankwerkdag.
Wij
AG Insurance nv, met maatschappelijke zetel te E.Jacqmainlaan 53 te B- 1000 Brussel, verzekeringsonderneming toegelaten onder
codenummer 0079 om de tak “Levensverzekeringen in verband met beleggingsfondsen” (K.B. 30.03.1993 - B.S. 07.05.1993) te
beoefenen, RPR Brussel, BTW BE 0404.494.849.
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