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SPAARVERZEKER ING MET VR I J E STORT INGEN EN OPNAMES

ALGEMEEN REGLEMENT VAN DE VOORSCHOTTEN

R E G L E M E N T VA N T O E PA S S I N G O P A L L E N I E U W E V O O R S C H O T T E N

B E D R A G VA N D E V O O R S C H O T R E K E N I N G

De voorschotten worden in een specifieke rekening met de naam "voorschotrekening" beheerd. Deze
rekening vertegenwoordigt het bedrag van de voorgeschoten bedragen, verhoogd met de
gekapitaliseerde interesten (zie verder onder "Kosten van het voorschot en verbintenis van de
aangeslotene").
De aangeslotene ontvangt bij elke beweging op de voorschotrekening of op aanvraag, een voorlopig
overzicht van zijn aansluiting met een overzicht van zijn voorschotrekening.
Het jaarlijkse overzicht op 31 december van elk jaar zal een jaarlijks overzicht van de voorschotrekening
en het saldo geven.

V O O R W A A R D E N V O O R D E T O E K E N N I N G VA N H E T V O O R S C H O T

De opzeggingstermijn die gekoppeld is aan de Overeenkomst voor een AFER Europe Spaarverzekering
met vrije stortingen en opnames van de aangeslotene, dient te worden afgesloten. De overeenkomst
moet een afkoopwaarde vertegenwoordigen die de storting van het gevraagde voorschot mogelijk
maakt en het als het voorschot uitgekeerde bedrag moet vrij zijn van elke waarborg.
Het bedrag van het voorschot is minimaal € 800 en maximaal 80 % van het in het Waarborgfonds
belegde spaargeld.
Indien in het geval van een Multisupport-overeenkomst het spaargeld dat in het Waarborgfonds is
opgebouwd in euro onvoldoende is om het volledige voorschot toe te kennen, wordt een voldoende
aantal Rekeneenheden verkocht, zonder kosten, proportioneel met elke van de producten, op de
woensdag die volgt op het ontvangen van de aanvraag van de aangeslotene (of de laatste voorafgaande
beursdag indien deze woensdag geen beursdag is), vanaf het ogenblik dat de aanvraag is ontvangen
op het hoofdkantoor van Aviva Vie, ten laatste om 16 uur tijdens de dag die voorafgaat aan de geldende
valorisatiedag.
Het voorschot wordt gegarandeerd door de afkoopwaarde van het contract. Het beschikbare
spaarkapitaal is bijgevolg gelijk aan het bedrag van de afkoopwaarde, verminderd met het saldo van
de voorschotrekening.

Specifieke gevallen:

Volgens de huidige wetgeving dienen de begunstigden van de aansluiting, in geval van aanvaarding,
het door de aangeslotene gevraagde voorschot goed te keuren.

Het voorschot is een lening die de aangeslotene de mogelijkheid biedt tijdelijk de beschikking te hebben
over een gedeelte van de wiskundige voorzieningen die overeenkomen met de
afkoopwaarde van zijn aansluiting, zonder dat een van de werkingsvoorwaarden van zijn/haar
overeenkomst wordt gewijzigd, in het bijzonder de voorwaarden van de valorisatie van zijn/haar
spaargeld.
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Het voorschot is een nauwkeurig financieringsmiddel met een uitzonderlijk karakter (het kan niet
worden geprogrammeerd en is niet systematisch). Het is bestemd om te worden terugbetaald binnen een
termijn van 3 jaar en is één keer hernieuwbaar door een stilzwijgende verlenging.

L O O P T I J D VA N H E T V O O R S C H O T

Tijdens de looptijd van het voorschot blijven de gegarandeerde netto bodemrente van dat jaar, en,
zodra gekend, de definitieve rente, van toepassing op het volledige spaargeld op het Waarborgfonds
van de aangeslotene. De op de voorschotrekening geboekte voorschotten worden uitbetaald tegen het
definitief brutorendement voor uitbetaling van het Waarborgfonds van het voorgaande jaar,
vermeerderd met een veiligheidsmarge van ten hoogste 1 punt. Deze veiligheidsmarge biedt
bescherming tegen een plotse stijging van de rentes en voorkomt een situatie waarin de rentes voor de
voorschotten lager zouden zijn dan de definitieve brutorente voor uitbetaling van het
Waarborgfonds.
Deze rente wordt steeds bij het begin van het jaar vastgelegd door de vereniging en de
medeverzekeraars, teneinde de definitieve brutorente voor uitbetaling van het Waarborgfonds zo veel
mogelijk te benaderen.
Deze rente is eveneens van toepassing voor lopende voorschotten. De interesten van de voorschotrekening
worden wekelijks berekend volgens de methode van de samengestelde rente en worden geboekt op de
voorschotrekening.
De valutadatum van het voorschot wordt vastgelegd op de woensdag voorafgaand aan de datum
waarop de verrichting is uitgevoerd.

K O S T E N VA N H E T V O O R S C H O T

Elke nieuwe storting zal prioritair worden toegewezen aan de terugbetaling van de
voorschotrekening. Deze rekening kan op elk moment worden terugbetaald, in één keer of in meerdere
keren, via overschrijvingen.
Bij afloop van het contract door totale afkoop, wordt overgegaan tot de terugbetaling van de
voorschotrekening: de betaling wordt bijgevolg gestort, verminderd met het saldo van de
voorschotrekening. Zodra het overlijden van de aangeslotene is meegedeeld, wordt de
voorschotrekening afgesloten door een terugbetaling die wordt afgehouden van het bereikte spaarkap-
itaal van de overeenkomst. Op die manier kan het voorschot niet worden terugbetaald door de
begunstigde(n).
De terugbetalingen van de voorschotrekening dekken de instapkosten niet en hun valutadatum is
vastgesteld op de woensdag voorafgaand aan de werkdag waarop de terugbetalingsaanvraag is
ontvangen op het hoofdkantoor van Aviva Vie (voor 16 uur als die dag een dinsdag is).

T E R U G B E TA L I N G VA N D E V O O R S C H O T R E K E N I N G

V E R B I N T E N I S VA N D E A A N G E S L O T E N E

Document bijgewerkt in mei 2012.

Het bedrag van de voorschotrekening, met inbegrip van de gekapitaliseerde rente, mag nooit meer
bedragen dan 90 % van de afkoopwaarde van de overeenkomst en mag nooit het spaarkapitaal dat in
het Waarborgfonds is aangelegd, overschrijden.

Indien de voorschotrekening 90 % van het spaarkapitaal aangelegd in het Waarborgfonds
overschrijdt, zal er in het geval van een Multisupport-overeenkomst en op voorwaarde dat er
voldoende Rekeneenheden bestaan, worden overgegaan tot een arbitrage zonder kosten in het
voordeel van het Waarborgfonds om de voorschotrekening terug te brengen tot 80 %.

Als de voorschotrekening meer dan 90% van de afkoopwaarde van de overeenkomst bedraagt, verbindt
de aangeslotene zich ertoe het verschil tussen deze twee bedragen onmiddellijk terug te
betalen. Bij het ontbreken van een dergelijke terugbetaling, zal er worden overgegaan tot een gedeel-
telijke afkoop om het saldo van de voorschotrekening terug te brengen tot 80 % van de totale
afkoopwaarde van de overeenkomst.

De Overeenkomst voor een AFER Europe Spaarverzekering met vrije stortingen en opnames van de Vereniging AFER EUROPE+ is een levensverzekeringsovereenkomst van Takken
21 en 23, onderschreven bij de verzekeringsmaatschappijen AVIVA VIE S.A. (de op 5 na grootste verzekeraar wereldwijd) 70, avenue de l’Europe - 92270 Bois-Colombes, Frankrijk,
Belgisch filiaal Lloyd Georgelaan 6, 1000 Brussel, nr. Nationale Bank van België 1476 (Toelating takken 21, 23), KBO 808.167.178, en Aviva Epargne Retraite (A.E.R.), 70, avenue de
l’Europe - 92270 Bois-Colombes cedex, Frankrijk, Belgisch filiaal: Llyod Georgelaan 6, 1000 Brussel, nr. Nationale Bank van België 1480 (toelating takken 21, 23), KBO 808.197.268.

De bevoegde toezichtsinstantie is de ACP - Autorité de Contrôle Prudentiel - 61 rue Taitbout - 75009 Paris - France

AVIVA VIE - Lloyd Georgelaan 6 - B -1000 BRUSSEL – Tel.: 02 627 47 00 - Fax: 02 627 47 17 - E-mail: info@afer-europe.com

http://www.dewinnendespaarders.be RG
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