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A R T I K E L 1 

Definities 
In deze v oo rwaa rden wordt v e r s taan onder: 

Belegger 

Verzekerde 

Verzorger 

Begunst igde bij leven 

Begunst igde bij 
over l i jden 

Belegg ingsconsort ium 

Direct ie 

de ( rechts - )persoon die de overeenkomst 
heeft gesloten of d iens rechtsopvo lger ( s ) . 

de persoon op w iens leven de overeenkomst 
is gesloten. 

de persoon v a n w iens in leven zi jn bl i jkens 
het cert i f icaat de betal ingen mede afhanke
lijk z i jn. 

de persoon aan wie, of de rechtspersoon 
waaraan het aandeel in de beleggingskas 
moet worden uitgekeerd overeenkomst ig 
ar t ike l 11, mits de verzekerde op de exp i ra 
t iedatum van de kas leeft. 

de persoon aan wie, of de rechtspersoon 
waaraan de ui tker ing uit hoofde van de 
over l i jdensr is i codekk ing moet worden 
gedaan. 

A M E V Belegg ingsconsort ium, maatschappi j 
voor beleggen en verzekeren N.V., 
A rch imedes laan 10, 3584 BA Utrecht, Neder
land. 

: de direct ie v an het Belegg ingsconsort ium. 

Exp i ra t i eda tum van de : de datum die in het cert i f icaat als zodanig is 
beleggingskas aangegeven. 

Loopt i jd 

Beta l ing 

Spaars tor t ing 

Premie 

: de looptijd in jaren is het t i jdvak gelegen 
tussen de I e j anuar i v a n het jaar direct vol
gend op het jaar van toetreden en de in het 
cert i f icaat aangegeven exp i ra t i edatum van 
de kas . 

: de spaars to r t ing en premie voor dit cert i f i 
caat en, indien van toepassing, de opslag 
voor vr i js te l l ing van betalingbij arbe idson
geschikthe id en/of ve rmeerderd met de op
s lag voor de vr i js te l l ing van betal ing bij het 
over l i jden van de verzorger 

: de spaars to r t ing is het gedeelte v an de be
tal ing dat voor belegging is bestemd. 

: de premie is bestemd voor het verkr i jgen 
van een geldelijke ui tker ing onmiddel l i jk na 
het over l i jden van de verzekerde vóór de 
exp i ra t i edatum van de beleggingskas. 

Voor de toepass ing van deze voo rwaarden wordt een cert i f icaat met 
een niet geli jkmatige per iodieke betal ing geacht te zijn gesloten als 
een gedeelte met geli jkmatige per iodieke betal ingen en een gedeelte 
met éénmalige betaling. 

A R T I K E L 2 

Grondslag van het certificaat 
2.1 Overeenkomst 
Het cert i f icaat is gegrond op de schr i f te l i jke verk lar ingen van de 
belegger, de verzekerde en eventuele verzorger, gedaan met het oog 
op het s lu i ten van de overeenkomst . 

2.2 Onjuiste opgaven of verzwijgingen 
Verzwijging, verkeerde of onwaaracht ige opgave van belang voor de 
beoordel ing van het r i s ico , aan het Be legg ingsconsort ium bekend 
geworden voor de verdee ldatum van de beleggingskas, geven het 
Be legg ingsconsort ium het recht de overeenkomst te beëindigen per 
de datum waarop de onjuiste opgave of de verzwi jg ing aan het 
Be legg ingsconsort ium is bekend geworden. 
Daarbi j v indt ui tker ing van de a fkoopwaarde aan de rechthebbende 
plaats . 

Het bedrag van de a fkoopwaarde wordt berekend overeenkomst ig 
het bepaalde in ar t ike l 9 v an deze voo rwaarden per de datum van 
beëindiging van de overeenkomst . 

Indien en voor zover het een cert i f icaat met gelijkmatige per iodieke 
betal ing betreft, de overeenkomst nog geen jaar v an kracht is en voor 
nog geen vo l jaar betal ingen zijn vo ldaan, is de h ierboven genoemde 
afkoopwaarde nih i l . 

Bl i jkt evenwel dat een in het cert i f icaat genoemde geboortedatum 
van een verzekerde of een verzorger onjuist i s , za l het 
Belegg ingsconsort ium te weinig betaalde premie, vermeerderd met 
een door de direct ie vas t te ste l len percentage rente-op-rente per 
jaar, ofwel ters tond in rekening brengen, ofwel inhouden, hetzij op 
het aandeel in de kas bij verdel ing daarvan , hetzij op de uitker ing bij 
over l i jden als bedoeld in ar t ike l 4. Tevee l betaalde premie wordt 
terugbetaald. Hierbij v indt geen rentevergoeding plaats indien de 
teveel betaalde premie het gevolg is v an verzwijging, verkeerde of 
onwaaracht ige opgave. 

Tevens zal in beide gevallen een door de direct ie te bepalen correct ie 
p laatsv inden ten aanz ien van de verdeelde beleggingsopbrengsten 
door over l i jden als bedoeld in ar t ike l 10. 

A ls op grond van het cert i f icaat l)ij over l i jden rest i tutie van betaalde 
premie p laatsv indt dan worden daarmede bedoeld de premies, die op 
bas is v an de ju is te geboortedatum en het juiste geslacht v e r s ch u l 
digd zouden zi jn. 

2.3 Opzegtermijn 
De belegger heeft het recht binnen twee weken na ontvangst v an het 
cert i f icaat dit cert i f icaat op te zeggen. Wanneer in de offerte een 
andere opzegtermijn is genoemd, geldt die termijn. 
De opzegging dient schri f te l i jk te geschieden. Vanaf het moment dat 
de opzegging het Beleggingsconsort ium heeft bereikt, wordt het cer
tificaat geacht n immer tot s tand te zijn gekomen. Reeds ve r r i ch t te 
betal ingen worden gerest i tueerd, waarbi j rekening kan worden 
gehouden met door het Beleggingsconsort ium gelopen beleggingsri
s ico . 

A R T I K E L 3 

Beleggersgroep 
3.1 Overeenkomst 
Door het aangaan van de overeenkomst treedt de belegger toe tot 
een beleggersgroep. Deze beleggersgróejJ'vornil een beleggingskas 
met een vaste exp i rat iedatum, verder ook te noemen de " k a s " . 
Toetreding tot deze beleggersgroep is in meer jaren mogelijk, tenzij 
de direct ie anders besl ist en al leen onder de dan geldende voorwaar 
den en tar ieven. 

3.2 Ingesclireven bedrag 
Het ingeschreven bedrag is het bedrag waarvoo r in de beleggingskas 
wordt deelgenomen. 
A ls onderdeel v an de betal ing wordt een spaars tor t ing vo ldaan. 

In een cert i f icaat met éénmalige betal ing is het ingeschreven bedrag 
gelijk aan de spaars tor t ing . 

Indien en voor zover het een cert i f icaat met periodieke betal ing 
betreft is het ingeschreven bedrag gelijk aan het totaal v an de spaar-
stort ingen op jaarbas i s . 

De belegger van een cert i f icaat met periodieke betal ing heeft het 
recht de spaars tor t ing in jaar l i jkse , half jaarl i jkse, dr iemaandel i jkse of 
maandel i jkse termi jnen te vo ldoen. 

3.3 Bijzondere omstandigheden 
De direct ie heeft de bevoegdheid, in bi jzondere omstandigheden, een 
beleggersgroep voor de exp i ra t i edatum van de beleggingskas toe te 
laten treden tot een andere beleggersgroep of te ontbinden en tot 
verdel ing van de beleggingskas van deze groep over te gaan. 
Indien in een beleggingskas geen beleggers meer aanwezig zi jn, ver
valt de waarde van de beleggingskas aan het Beleggingsconsort ium. 

A R T I K E L 4 

Overlijdensrisicodekking 
4.1 Verzekerde 
De betal ing aan het Beleggingsconsort ium bestaat uit een spaars tor 
ting en een premie. 
Deze premie dient tot het verkr i jgen van een geldelijke ui tker ing 
onmiddel l i jk na overl i jden van de verzekerde vóór de exp i ra t i edatum 
van de kas . 

fi 
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De grootte van deze u i tker ing is in het cert i f icaat omschreven , een en 
ander met inachtneming van het h i e rna in ar t ike l 4 lid 3 bepaalde. 

4.2 Verzorger 
Indien en voor zover uit het cert i f icaat blijkt dat bij over l i jden van de 
verzorger voor de exp i ra t i edatum van de kas vr i js te l l ing van betal ing 
wordt ver leend, geldt het volgende. 

Tot de exp i ra t i edatum van de kas worden de na het over l i jden van de 
verzorger voor het cert i f icaat ve rschu ld igde betal ingen vo ldaan door 
het Be legg ingsconsort ium. 
Indien het over l i jden het gevolg is van een of meer v an de in ar t ike l 
14 genoemde oorzaken of p laatsv indt t i jdens een per iode van act ieve 
oor logstoestand als bedoeld in ar t ike l \5, dan bl i jven de betal ingen 
normaa l door de belegger ve rschu ld igd . 

4.3 Uitliering na overli jden 
Voor cert i f icaten met per iodieke betal ingen waarbi j niet een gelijkblij
v end bedrag a ls over l i jdensui tker ing is verzekerd , en voor cert i f ica
ten met een eenmalige betaling, geldt het volgende. 

Bij over l i jden van de verzekerde b innen de h i e rna omschreven perio
de is de verzekerde over l i jdensui tker ing ten minste gelijk aan een 
bedrag ter grootte v an 110% van de cer t i f i caatwaarde . Onder cert i f i -
caa twaarde wordt v e r s taan de actuele waarde van de uit hoofde van 
de spaars to r t ing voor belegging besch ikbaar gekomen gelden, ver
meerderd met de met 4% opgerente netto-r is icopremie. 
De periode, a ls h i e rvoor bedoeld, betreft de eerste helft v an de loop
tijd v an het cert i f icaat , p lus de daarop eerstvolgende dag. 

A R T I K E L 5 

Beleggingskast en beleggingsbeleid 
5.1 Beleggingskas 
De beleggingskas wordt gevormd uit de spaars tor t ingen van alle ooit 
tot de beleggingskas toegetreden beleggers vermeerderd met de 
beleggingsopbrengsten. 
De beleggingskas wordt v e rminderd met de overeenkomst ig ar t ike l 6 
ten laste v an deze beleggingskas te brengen adminis t rat ie - en beheer-
kosten, de overeenkomst ig ar t ike l 9 ten laste v an deze beleggingskas 
gekomen afkoopwaarden en de overeenkomst ig ar t ike l 16 ten laste 
v a n deze beleggingskas gekomen aandelen in de beleggingskas van 
de beleggers die zi jn toegetreden tot een andere beleggersgroep. 

De beleggingsopbrengsten worden maandel i jks aan de desbetreffen
de beleggingskas toegerekend. 

De beleggingsopbrengsten worden bepaald onder aftrek van de direc
te kosten die moeten worden gemaakt om deze beleggingsopbreng
sten te verkr i jgen. 

5.2 Beleggingsbeleid 
De voor belegging besch ikbaar komende gelden worden in pr inc ipe 
voor gelijke delen belegd in vaste-rentedragende waarden , in aande
len en in onroerende zaken. 

De voor belegging besch ikbaar komende gelden kunnen, samen met 
de voor belegging besch ikbare gelden in andere beleggingskassen, 
voor gezamenli jke rekening worden belegd. 
De verkregen beleggingsopbrengsten die voortv loe ien uit het voor 
gezamenli jke rekening van de beleggingskassen aan te houden ver
mogen worden naar evenredigheid van hun dee lname in het geheel 
aan de ondersche iden beleggingskassen toegerekend en vervo lgens 
op dezelfde wi jze belegd. 

Belegging kan ook p laatsv inden in beleggingsobjecten w a a r v a n de 
waarde in andere va lu ta wordt uitgedrukt dan de Neder landse gul
den. 

De direct ie behoudt z i ch het recht voor wijz iging te brengen in het 
beleggingsbeleid, indien de omstandigheden dit uit een oogpunt van 
ve rantwoord vermogensbeheer, zu lks in het belang van de begunstig
den, naar haar oordeel noodzakel i jk maken. 

Voor dit bele id is de d irect ie u i ts lu i tend verantwoord ing ve rschu ld igd 
aan c o m m i s s a r i s s e n en aandee lhouders van het Beleggings
consor t ium. 

A R T I K E L 6 

Kosten en belasting 
6.1 Administratiekosten 
Het Beleggingsconsort ium berekent bij een cert i f icaat tegen éénmalig 
betal ing voor admin is t ra t i ekosten TX, v an het ingeschreven bedrag. 

Indien en voor zover het een cert i f icaat met periodieke betal ing 
betreft, berekent het Beleggingsconsort ium voor admin is t ra t i ekosten 
4'X, van het ingeschreven bedrag. 

De admin is t ra t i ekosten worden naar evenredigheid verminderd voor 
elk jaar dat de looptijd v an het cert i f icaat minder is dan tien j a a r 
De admin is t ra t i ekosten worden direct zodra de overeenkomst van 
kracht is ten laste van de kas gebracht door verrekening met de 
spaarstor t ingen. 

6.2 Restitutie administratiekosten 
Bij beëindiging, of vri j van betal ing maken van de overeenkomst bin
nen vijf j aar na de in het cert i f icaat genoemde ingangsdatum, anders 
dan door over l i jden van de verzekerde, zal het Beleggingsconsort ium 
een deel v an de in rekening gebrachte admin is t ra t i ekosten rest i tu
eren ten bate v an de kas . Het te rest i tueren bedrag wordt vastgeste ld 
door de in rekening gebrachte adminis t rat iekosten te ve rminderen 
met 1/60 deel v an de admin is t ra t i ekosten voor iedere maand die ver
s t reken is na de ingangsdatum, mits en voor zover het een cert i f icaat 
met per iodieke betal ing betreft en alle betal ingen tot dan toe zijn vol
daan. 

Indien de looptijd van het cert i f icaat minder is dan vijf j a a r moet in 
het voorgaande voor vijf jaar gelezen worden de looptijd van het cer
tif icaat en moet voor 1/60 gelezen worden 1 gedeeld door 12 maal de 
looptijd v an het cert i f icaat. 

6.3 Beheerkosten 
Maandel i jks worden vanaf de ingangsdatum tot en met de maand 
direct voorafgaande aan de feitelijke verdee ldatum beheerkosten in 
rekening gebracht ten laste v an de beleggingskas. De beheerkosten 
bedragen 0,0416X over het spaartegoed in de beleggingskas per ult i 
mo van de maand. 

6.4 Belasting 
Alle belastingen en bijdragen, geheven of te heffen bij het 
Belegg ingsconsort ium op de te betalen spaarstor t ingen of op de uit 
de beleggingskas uit te keren bedragen, komen ten laste v an de 
betrokken beleggingskas. 

6.5 Wijzigingen 
Gemaakte kosten in ve rband met het cert i f icaat, inclusief kosten van
wege wijziging van het cert i f icaat, kunnen aan de belegger in rekening 
worden gebracht, danwe l kunnen met de waarde van het cert i f icaat 
respect ievel i jk met de uitker ing worden ver rekend . 

A R T I K E L 7 

Betaling 
7.1 Betaling 
Iedere betal ing moet op de in het cert i f icaat genoemde ve r va lda ta 
worden vo ldaan ten kantore van het Beleggingsconsort ium of aan een 
door de belegger aangewezen voor het Beleggingsconsort ium werk
zame ve r zeker ingsadv i seur In dat laatste geval blijft de belegger ver
antwoordel i jk voor st ipte betaling. De belegger is verp l i cht het 
Belegg ingsconsort ium schri f te l i jk in kennis te ste l len van het niet of 
niet op tijd innen van de betal ing onder vermeld ing van het nummer 
van het cert i f icaat . 

7.2 Achterstand in betaling 
Indien en voor zover het een cert i f icaat met periodieke betal ing 
betreft en de betal ing niet is vo ldaan binnen een periode van 30 
dagen na de ve r va lda tum, zal de overeenkomst aan het einde van die 
periode worden beëindigd overeenkomst ig het bepaalde in ar t ike l 9, 
tenzij de belegger aan het Beleggingsconsort ium binnen deze termi jn 
schri f te l i jk heeft verzocht om. overeenkomst ig ar t ike l 8, de overeen
komst vri j v an betal ing te doen maken. 
Is de betal ing niet vo ldaan binnen een per iode van 30 dagen na de 
v e r va lda tum en is afkoo|) en/of het vri j van betal ing maken overeen
komst ig de art ike len 8 en 9 niet mogelijk, dan komt de over l i jdensr is i 
codekking aan het einde van die periode te ve rva l l en en ve rva l l en 
verder ters tond alle rechten van de belegger 
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7.3 Herstel len van de overeenkomst 
De belegger van een cert i f icaat met per iodieke betal ing heeft het 
recht , b innen 90 dagen na de v e r va lda tum van de eerste onbetaald 
gebleven betaling, de overeenkomst te herste l len door betal ing van 
de achtersta l l ige bedragen, ve rmeerderd met een door de direct ie te 
bepalen intrest , waarmee het cert i f icaat in zijn waarde wordt her
s te ld . 
Het recht op herste l ve rva l t indien op verzoek van de belegger de 
overeenkomst vr i j v an betal ing is gemaakt of zodra de afkoopwaarde 
aan de rechthebbende is ui tbetaald. 

7.4 Overl i jden verzekerde 
Over de termi jn waarb innen de verzekerde overl i jdt, is de betal ing 
geheel ve rschu ld i gd . 

A R T I K E L 8 

Vrij van betaling 
8.1 Vrij van betaling maken 
Indien en voor zover het een cert i f icaat tegen per iodieke betal ing 
betreft, heeft de belegger het recht , voor zover ten minste de eerste 
betal ing is vo ldaan, de overeenkomst vr i j van betal ing te doen 
maken. Voor een cert i f icaat tegen geli jkmatige per iodieke betal ing 
bestaat dit recht evenwe l pas nadat de overeenkomst ten minste een 
j aar v a n kracht is en ten minste een vo l jaar betal ingen zijn gedaan. 

Daarbi j wordt de overeenkomst voortgezet a ls een cert i f icaat tegen 
éénmalige betal ing met dezelfde exp i ra t i edatum van de kas en met 
dezelfde belegger, verzekerde en begunstigde. 
Het vervangende cert i f icaat moet vo ldoen aan de dan geldende 
accepta t i enormen voor cert i f icaten tegen éénmalig betaling. 

De over l i jdensr is i codekk ing overeenkomst ig ar t ike l 4.1 komt op de 
da tum van vr i j van betal ing maken te ve rva l l en . 

Bij het vr i j van betal ing maken, wat schr i f te l i jk moet worden aange
vraagd , d ienen aan het Belegg ingsconsort ium te worden overlegd: 
a. het beleggingscerti f icaat; 
b. een bewijs dat de laatste ve rschu ld igde betal ing is vo ldaan. 

Door het vr i j v a n betal ing maken komt het oorspronkel i jke cert i f icaat 
met al le daarui t voor tv loe iende rechten en verp l i cht ingen te v e r va l 
len. 

8.2 Vervangend certificaat 
Onmiddel l i jk na de datum van beëindiging van de betal ingen wordt 
een bedrag ter grootte v an de overeenkomst ig ar t ike l 9 vastgeste lde 
waarde , aangewend als éénmalige betal ing voor een cert i f icaat met 
dezelfde exp i ra t i edatum van de kas . 
Het sa ldo overeenkomst ig ar t ike l 10 lid 3 wordt in afwijking van het 
bepaalde in dat ar t ike l niet verdee ld over de overige dee lnemers van 
de desbetref fende beleggingskas, maar wordt toegerekend aan het 
vervangende cert i f icaat . 
Recht op dit sa ldo ontstaat eerst op de exp i ra t i edatum van de kas . 

De belegger ontvangt het ve rvangend cert i f icaat met de dan geldende 
algemene voo rwaarden . 

Het ve rvangend cert i f icaat heelt een over l i jdensr is i codekk ing ter 
grootte v an de éénmalige betal ing vermeerderd met 5% rente-op-
rente per jaar tot de over l i jdensdatum. 
Is evenwe l op het oorspronkel i jke cert i f icaat de over l i jdensr is icodek
king gelijk aan de voor dat cert i f icaat aangewende betal ingen, dan is 
dit eveneens van toepassing op de over l i jdensr is i codekk ing van het 
ve rvangende cert i f icaat. Het Belegg ingsconsort ium berekent voor het 
ve rvangende cert i f icaat geen admin is t ra t i ekos ten en geeft een kor
t ing op de premie. 

8.3 Achterstand 
Hetgeen uit hoofde van eventueel achtersta l l ige betal ingen, de daar
over ve rschu ld igde intrest en al hetgeen wegens voorschot v e r s chu l 
digd mocht zi jn, zal met de éénmalige betal ing voor het vervangende 
cert i f icaat worden ve r rekend . 

A R T I K E L 9 

Afkoop en voorschot 
9.1 Afkoop 
De belegger heeft het recht , voor zover ten minste de eerste betal ing 
is vo ldaan, de overeenkomst door afkoop te beëindigen. 
Voor een cert i f icaat tegen gelijkmatige periodieke betal ing bestaat dit 
recht evenwel pas nadat de overeenkomst ten minste een jaar van 
kracht is en ten minste een vo l jaar betalingen zijn vo ldaan. 
De over l i jdensr is icodekking overeenkomst ig art ike l 4.1 komt op de 
afkoopdatum te ve rva l l en en de belegger verkri jgt recht op uitbe
tal ing v an de afkoopwaarde door het Beleggingsconsort ium. 

Bij afkoop, we lke schri f te l i jk moet worden aangevraagd, d ienen aan 
het Belegg ingsconsort ium te worden overlegd: 
a. het beleggingscerti f icaat, 
b. indien het een cert i f icaat tegen periodieke betal ing betreft, een 

bewijs dat de laatste verschuld igde betal ing is vo ldaan, 
c. een attestat ie de v i t a of een ander bewijs van in leven zijn van de 

verzekerde ten genoegen van het Beleggingsconsort ium. 

Door afkoop komt het cert i f icaat met al le daaruit voortv loe iende 
rechten en verp l icht ingen te ve rva l l en . 

9.2 Afkoopwaarde 
De afkoopwaarde is gelijk aan de som van : 

a. De ve r r i ch te spaarstor t ingen, ve rminderd met de in ar t ike l 6 
genoemde adminis trat ie - en beheerkosten, na salder ing vermeer
derd met 90% van de conform art ike l 10 maandel i jks aan de deel
nemers toegerekende beleggingsopbrengsten over deze spaar
stort ingen en de daarmee behaalde beleggingsopbrengsten. 
Deze uitkomst wordt vermenigvuld igd met een factor, vervo lgens 
vermeerderd met de eventueel door het Beleggingsconsort ium 
overeenkomst ig ar t ike l 6 gerest i tueerde adminis t rat iekosten. 

De gehanteerde factor is gelijk aan de verhouding waar in de real i-
sat iewaarde van het bij het cert i f icaat behorende aandeel in de 
beleggingen van de betrokken beleggingskas - zoals in dit ar t ike l 
omschreven - staat tot het voor de aankoop van deze beleggin
gen betaalde bedrag. De direct ie heeft de bevoegdheid voor het 
nog niet vers t reken deel van een periode voor de vastste l l ing van 
de afkoopwaarde uit te gaan van een tussent i jds vastgestelde 
real isat iewaarde. A ls deze factor groter is dan 1, zal het gedeelte 
van de factor boven 1 met 10% worden ve rminderd . 

Onder rea l isat iewaarde van beleggingen wordt ve rs taan de waar
de die in het economisch verkeer redel i jkerwi jze daaraan kan 
worden toegekend. 

Voor zover de waarde van beleggingsobjecten wordt uitgedrukt 
in andere va lu ta dan de Neder landse gulden wordt de real isatie
waarde van die beleggingen tegen de dan geldende koers v an die 
va luta omgerekend in Neder landse guldens. 

De rea l isat iewaarde wordt op de laatste dag van elke kalender
maand vastgeste ld en is van toepassing op de vastste l l ing van de 
afkoopwaarde van die cert i f icaten, waa rvoo r aanvragen tot 
beëindiging worden ontvangen op of na de 1,5e van de volgende 
maand, doch voor de 15e van de daaropvolgende maand. 

b. Een gedeelte v an de betaalde premie. Ech te r indien en voor 
zover het betreft een cert i f icaat tegen gelijkmatige periodieke 
betaling: 96% van de eventueel voorui tbetaalde premie. 

Het gedeelte van de afkoopwaarde sub a komt ten laste van de kas . 
Het gedeelte van de afkoopwaarde sub b komt ten laste van het 
Beleggingsconsort ium. 

9.3 Maximering afkoopwaarde 
De afkoopwaarde zal n immer meer bedragen dan de uitker ing welke 
bij over l i jden van de verzekerde voor de exp i ra t i edatum van de 
beleggingskas verzekerd is op de afkoopdatum. 
Een eventuele hieruit voortv loe iende correct ie wordt eerst voor het 
gedeelte volgens art ike l 9.2 sub b toegepast en voor het meerdere 
voor het ar t ike l 9.2 sub a genoemde deel van de afkoopwaarde. 
In dit v e rband wordt een eventuele verhoging van de over l i jdensuit
ker ing op grond van art ike l 4.3 buiten beschouwing gelaten. 
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7.3 Herstel len van de overeenkomst 
De belegger van een cert i f icaat met per iodieke betal ing heeft het 
recht , b innen 90 dagen na de v e r va lda tum van de eerste onbetaald 
gebleven betaling, de overeenkomst te herste l l en door betal ing van 
de achtersta l l ige bedragen, ve rmeerderd met een door de direct ie te 
bepalen intrest, waarmee het cert i f icaat in zijn waarde wordt her
s te ld . 
Het recht op herste l ve rva l t indien op verzoek van de belegger de 
overeenkomst vr i j v an betal ing is gemaakt of zodra de afkoopwaarde 
aan de rechthebbende is ui tbetaald. 

7.4 Overl i jden verzekerde 
Over de termi jn waarb innen de verzekerde overl i jdt , is de betal ing 
geheel ve rschu ld i gd . 

A R T I K E L 8 

Vrij van betaling 
8.1 Vrij van betaling maken 
Indien en voor zover het een cert i f icaat tegen per iodieke betal ing 
betreft, heeft de belegger het recht , voor zover ten minste de eerste 
betal ing is vo ldaan, de overeenkomst vri j v an betal ing te doen 
maken. Voor een cert i f icaat tegen geli jkmatige per iodieke betal ing 
bestaat dit recht evenwel pas nadat de overeenkomst ten minste een 
jaar v an kracht is en ten minste een vo l jaar betal ingen zijn gedaan. 

Daarbi j wordt de overeenkomst voortgezet a ls een cert i f icaat tegen 
éénmalige betal ing met dezelfde exp i ra t i edatum van de kas en met 
dezelfde belegger, verzekerde en begunstigde. 
Het ve rvangende cert i f icaat moet vo ldoen aan de dan geldende 
accepta t i enormen voor cert i f icaten tegen éénmalig betaling. 

De over l i jdensr is i codekk ing overeenkomst ig ar t ike l 4.1 komt op de 
da tum v a n vri j v an betal ing maken te ve rva l l en . 

Bij het vr i j van betal ing maken, wat schr i f te l i jk moet worden aange
vraagd, dienen aan het Belegg ingsconsort ium te worden over legd: 
a. het beleggingscerti f icaat; 
b. een bewijs dat de laatste ve rschu ld igde betal ing is vo ldaan. 

Door het vr i j van betal ing maken komt het oorspronkel i jke cert i f icaat 
met al le daarui t voor tv loe iende rechten en verp l i cht ingen te v e r va l 
len. 

8.2 Vervangend certificaat 
Onmiddel l i jk na de datum van beëindiging van de betal ingen wordt 
een bedrag ter grootte v an de overeenkomst ig ar t ike l 9 vastgeste lde 
waarde , aangewend als éénmalige betal ing voor een cert i f icaat met 
dezelfde exp i ra t i edatum van de kas . 
Het sa ldo overeenkomst ig ar t ike l 10 lid 3 wordt in afwijking van het 
bepaalde in dat ar t ike l niet verdee ld over de overige dee lnemers van 
de desbetref fende beleggingskas, maar wordt toegerekend aan het 
ve rvangende cert i f icaat. 
Recht op dit sa ldo ontstaat eerst op de exp i ra t i edatum van de kas . 

De belegger ontvangt het ve rvangend cert i f icaat met de dan geldende 
algemene voo rwaarden . 

Het v e rvangend cert i f icaat heeft een over l i jdensr is i codekk ing ter 
grootte v an de éénmalige betal ing vermeerderd met S'X. rente-op-
rente per jaar tot de over l i jdensdatum. 
Is evenwe l op het oorspronkel i jke cert i f icaat de over l i jdensr is icodek
king gelijk aan de voor dat cert i f icaat aangewende betal ingen, dan is 
dit eveneens van toepassing op de over l i jdensr is i codekk ing van het 
ve rvangende cert i f icaat . Het Be legg ingsconsort ium berekent voor het 
ve rvangende cert i f icaat geen admin is t ra t i ekos ten en geeft een kor
ting op de premie. 

8.3 Achterstand 
Hetgeen uit hoofde van eventueel achtersta l l ige betal ingen, de daar
over ve rschu ld igde intrest en al hetgeen wegens voorschot v e r s chu l 
digd mocht zi jn, za l met de éénmalige betal ing voor het vervangende 
cert i f icaat worden ver rekend . 

A R T I K E L 9 

Afkoop en voorschot 
9.1 Afkoop 
De belegger heeft het recht , voor zover ten minste de eerste betal ing 
is vo ldaan, de overeenkomst door afkoop te beëindigen. 
Voor een cert i f icaat tegen geli jkmatige periodieke betaling bestaat dit 
recht evenwel pas nadat de overeenkomst ten minste een jaar van 
kracht is en ten minste een vo l jaar betalingen zijn vo ldaan. 
De over l i jdensr is icodekking overeenkomst ig art ike l 4.1 komt op de 
afkoopdatum te ve rva l l en en de belegger verkri jgt recht op uitbe
taling v an de afkoopwaarde door het Beleggingsconsort ium. 

Bij afkoop, we lke schr i f te l i jk moet worden aangevraagd, d ienen aan 
het Belegg ingsconsort ium te worden overlegd: 
a. het beleggingscerti f icaat, 
b. indien het een cert i f icaat tegen periodieke betal ing betreft, een 

bewijs dat de laatste verschuld igde betaling is vo ldaan, 
c. een attestat ie de v i ta of een ander bewijs van in leven zijn v an de 

verzekerde ten genoegen van het Beleggingsconsort ium. 

Door afkoop komt het cert i f icaat met al le daaruit voortv loe iende 
rechten en verp l icht ingen te ve rva l l en . 

9.2 Afkoopwaarde 
De afkoopwaarde is gelijk aan de som van : 

a. De ve r r i ch te spaarstor t ingen, ve rminderd met de in art ike l 6 
genoemde administrat ie - en beheerkosten. na salder ing vermeer
derd met 90% van de conform art ike l 10 maandel i jks aan de deel
nemers toegerekende beleggingsopbrengsten over deze spaar
stort ingen en de daarmee behaalde beleggingsopbrengsten. 
Deze ui tkomst wordt vermenigvuldigd met een factor, vervo lgens 
vermeerderd met de eventueel door het Beleggingsconsort ium 
overeenkomst ig art ike l 6 gerest i tueerde adminis t rat iekosten. 

De gehanteerde factor is gelijk aan de verhouding waar in de real i
sat iewaarde van het bij het cert i f icaat behorende aandeel in de 
beleggingen van de betrokken beleggingskas - zoals in dit ar t ike l 
omschreven - staat tot het voor de aankoop van deze beleggin
gen betaalde bedrag. De direct ie heeft de bevoegdheid voor het 
nog niet vers t reken deel van een periode voor de vastste l l ing van 
de afkoopwaarde uit te gaan van een tussent i jds vastgeste lde 
rea l isat iewaarde. A ls deze factor groter is dan 1, zal het gedeelte 
van de factor boven 1 met 10% worden verminderd . 

Onder rea l isat iewaarde van beleggingen wordt ve rs taan de waar
de die in het e conomisch verkeer redel i jkerwijze daaraan kan 
worden toegekend. 

Voor zover de waarde v a n beleggingsobjecten wordt uitgedrukt 
in andere va lu ta dan de Neder landse gulden wordt de real isatie
waarde van die beleggingen tegen de dan geldende koers v an die 
va lu ta omgerekend in Neder landse guldens. 

De rea l isat iewaarde wordt op de laatste dag van elke kalender
maand vastgeste ld en is v an toepassing op de vastste l l ing van de 
afkoopwaarde van die cert i f icaten, waa rvoo r aanvragen tot 
beëindiging worden ontvangen op of na de \Se v an de volgende 
maand, doch voor de 15e van de daaropvolgende maand. 

b. Een gedeelte v an de betaalde premie. Ech te r indien en voor 
zover het betreft een cert i f icaat tegen gelijkmatige periodieke 
betaling: 96% van de eventueel voorui tbetaalde premie. 

Het gedeelte v an de afkoopwaarde sub a komt ten laste van de kas . 
Het gedeelte v an de afkoopwaarde sub b komt ten laste van het 
Belegg ingsconsort ium. 

9.3 Maximering afkoopwaarde 
De afkoopwaarde zal n immer meer bedragen dan de uitker ing welke 
bij over l i jden van de verzekerde voor de exp i rat iedatum van de 
beleggingskas verzekerd is op de afkoopdatum. 
Een eventuele hieruit voortv loe iende correct ie wordt eerst voor het 
gedeelte volgens art ike l 9.2 sub b toegepast en voor het meerdere 
voor het art ike l 9.2 sub a genoemde deel v an de afkoopwaarde. 
In dit v e rband wordt een eventuele verhoging van de over l i jdensuit
ker ing op grond van art ike l 4.3 buiten beschouwing gelaten. 
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De direct ie heeft bovendien de bevoegdheid een afl<oopwaarde te 
max imeren indien de overige dee lnemers in de beleggersgroep door 
deze afkoop benadeeld zouden worden. 

9.4 Voorschot 
Indien de belegger de overeenkomst kan beëindigen tegen uitbetal ing 
door het Be legg ingsconsort ium van de afkoopwaarde, heeft de beleg
ger het recht op een voorschot tot een bedrag van ten hoogste 70% 
v a n de afkoopwaarde, echter al leen indien a ldus een door de direct ie 
te bepalen bedrag a ls voorschot kan worden vers t rekt . 
Het voorscho t wordt vers t rekt op door het Belegg ingsconsort ium 
vast te s te l len voo rwaarden en zal s teeds een vee lvoud van f. 100,— 
bedragen. 

Indien door waardeverminder ing van de beleggingen de vol le afkoop
waarde van het cert i f icaat gelijk wordt aan 1,0,5 maal het bedrag van 
het voorschot , heeft het Belegg ingsconsort ium het recht de overeen
komst na eenvoudige schr i f te l i jke kennisgeving aan de belegger te 
beëindigen, tenzij het voorschot te rs tond wordt terugbetaald. 

9.5 Achterstand 
Hetgeen uit hoofde van eventuee l achtersta l l ige betal ingen, de daar
over ve rschu ld igde intrest en al hetgeen wegens voorschot v e r s chu l 
digd mocht z i jn, za l met de a fkoopwaarde worden ve r rekend . 

A R T I K E L 10 

Maandelijkse verdeling van de opbrengsten 
10.1 Beleggingsopbrengsten 
De maandel i jks aan de beleggingskas toegerekende beleggingsop
brengsten worden direct naar rato v an spaars tor t ingen plus de 
opbrengsten daa r van verdee ld over de dee lnemers van de desbe
treffende beleggingskas. 

Onder opbrengsten worden hier v e r s t aan de verkregen beleggingsop
brengsten en opbrengsten door het over l i jden van een deelnemer en 
de spaartegoeden die resteren na afkoop van een cert i f icaat . 

10.2 Overli jden 
Bij over l i jden van een verzekerde wordt , zodra het recht op ui tker ing 
bij over l i jden is aangetoond ten genoegen van het Beleggings
consor t ium, zi jn aandeel in de beleggingskas direct verdee ld over de 
overige dee lnemers van de desbetreffende beleggingskas. Deze ver
del ing is naar rato v an spaarstor t ingen plus de opbrengsten daa rvan , 
waarbi j rekening wordt gehouden met de leeftijden van de in de 
beleggingskas resterende verzekerden. 

10.3 Afkoop 
Bij afkoop van een cert i f icaat wordt het sa ldo v a n de ve r r i ch te spaar
stort ingen, v e rm inde rd met de in ar t ike l 6 genoemde adminis trat ie -
en beheerkosten, p lus de opbrengsten daa r van en de ten laste v an de 
kas uitgekeerde a fkoopwaarde direct verdee ld over de overige deel
nemers van de desbetreffende kas . Deze verde l ing is naar rato v an 
spaars tor t ingen plus de opbrengsten daa r van . 

A R T I K E L 11 

Verdeling van de beleggingskas 
11.1 Recht op ui lkering 
Recht op uitker ing van het aandee l in de beleggingskas ontstaat bij 
het in leven zijn v an de verzekerde op de exp i ra t i edatum van de kas . 
Daartoe dient b innen 90 dagen na de exp i ra t i edatum van de kas aan 
het Be legg ingsconsort ium over legd te worden : 
a. het beleggingscerti f icaat, 
b. indien het een cert i f icaat met per iodieke betal ing betreft, een 

bewijs dat de laatste ve rschu ld igde betal ing is vo ldaan, 
c. een attestat ie de v i ta of een ander bewijs van in leven zijn v an de 

verzekerde op de exp i ra t i edatum van de beleggingskas ten 
genoegen van het Belegg ingsconsort ium. 

Indien bovengenoemde s tukken niet b innen de gestelde termi jn zi jn 
ingeleverd is de begunstigde bij leven uitgesloten v a n de verdel ing 
v a n de beleggingskas. 
Het Belegg ingsconsort ium is bevoegd de begunstigde bij leven, 
zolang het tegoed per begunstigde nog niet definitief is vastgeste ld, 
a lsnog, volgens door het Be legg ingsconsort ium te ste l len regels, tot 
de verde l ing toe te laten. 

11.2 Tegoed per begunstigde 
Na afloop van de termi jn van 90 dagen na de exp i rat iedatum van de 
kas wordt het tegoed per begunstigde bij leven zo spoedig mogelijk 
vastgeste ld op basis v an de rea l isat iewaarde van de beleggingen. 

Onder rea l isat iewaarde van beleggingen wordt v e r s taan de waarde 
die in het economisch verkeer redel i jkerwi jze daaraan kan worden 
toegekend. 

Voor zover de waarde van beleggingsobjecten wordt uitgedrukt in 
andere va lu ta dan de Neder landse gulden wordt de rea l isat iewaarde 
van die beleggingen tegen de dan geldende koers van die va lu ta 
omgerekend in Neder landse guldens. 

De da tum waarop het tegoed per begunstigde is vastgeste ld wordt de 
verdee ldatum genoemd. 

A R T I K E L 12 

Begunstiging, overdracht en verpanding 

12.1 Standaardbegunstiging 
Indien en voor zover e lders in het cert i f icaat geen andere begunstig
den zijn ve rme ld , zijn achtereenvolgens begunstigden bij leven 
respect ievel i jk bij over l i jden: 

de belegger, 
de weduwe/weduwnaar van de belegger, 
de verzekerde, 
de weduwe/weduwnaar van de verzekerde, 
de erfgenamen van de verzekerde, 

met ui ts lui t ing van later genoemden door eerder genoemden. 

12.2 Begunstigde 
De uitker ing van het aandeel in de beleggingskas conform art ike l 11 
c.q. de ui tker ing onmiddel l i jk na over l i jden van de verzekerde 
geschiedt aan de begunstigde, mits deze op de expirat iedatum, c.q. 
op het t i jdstip van opvorderbaar worden van de ui tker ing bij overl i j 
den, in leven is of bestaat, tenzij anders is aangegeven. Indien de 
belegger, in deze hoedanigheid genoemd als begunstigde, overl i jdt 
terwi j l de verzekerde op dat moment in leven is en dit over l i jden 
v indt plaats voor de expirat iedatum, treden de erfgenamen van eerst
genoemde voor wat betreft de begunstiging niet a ls belegger in diens 
plaats, tenzij deze erfgenamen voordat de verzekerde overl i jdt het 
Belegg ingsconsort ium hebben verzocht hen op het cert i f icaat aan te 
tekenen als n ieuwe belegger 

12.3 Wijziging begunstiging 
De belegger heeft tot de exp i rat iedatum van de kas dan wel tot het 
t i jdst ip v an over l i jden van de verzekerde recht een begunstiging te 
herroepen en een n ieuwe begunstigde aan te wi jzen. 

12.4 Aanvaarding begunstiging 
Aanvaard ing door de begunstigde heeft pas tot gevolg dat de begun
stiging onherroepel i jk wordt indien de verzeker ingnemer tot de aan
vaard ing zijn toestemming heeft gegeven. De aanvaarding door de 
begunstigde en de toestemming van de verzeker ingnemer moeten 
schri f te l i jk geschieden en aan het Beleggingsconsort ium zijn meege
deeld. 
Is de begunstiging onherroepel i jk dan za l de belegger de uit het cer t i 
ficaat voortv loe iende rechten s l echts kunnen uitoefenen met mede
werk ing van de a ls onherroepel i jk aangewezen begunstigde. 
Deze begunstigde wordt geen parti j bij de overeenkomst . 
Bij over l i jden van een als onherroepel i jk aangewezen begunstigde 
gaat de begunstiging over op diens erfgenamen. 

12.5 Erfgenamen 
Zi jn "de er fgenamen" van een bepaalde persoon als begunstigden 
aangewezen, dan delen zij in de uitker ing naar de verhouding waar in 
zij tot de na la tenschap zijn geroepen. 

12.6 Overdracht 
De belegger kan de uit het cert i f icaat voortv loe iende rechten en ver
pl icht ingen overdragen mits hierdoor een overdracht plaatsvindt v an 
de gehele rechtsverhouding . De mededel ing van deze overdracht aan 
het Belegg ingsconsort ium dient schri f te l i jk te geschieden. 

12.7 Verpanding 
Het is de belegger niet toegestaan de rechten uit het cert i f icaat in 
pand te geven, zonder dat v an deze pandgeving mededel ing plaats
v indt aan het Belegg ingsconsort ium ( ve rbod van st i l pandrecht ) . Een 
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mededel ing van de pandgeving aan het Belegg ingsconsort ium is der
halve voor de vest ig ing h i e r van vere is t en dient bovendien schri f te
lijk te geschieden. 

12.8 Opzet en grove schuld 
Als een verzekerde door opzet of grove s chu ld van een begunstigde 
overl i jdt , wordt die begunstigde geacht n immer begunstigde te zi jn 
geweest, indien het Be legg ingsconsort ium voordat tot uitbetal ing is 
overgegaan h i e r van kennis heeft genomen. 

A R T I K E L 1,3 

Uitkering bij overiijden 
Bij over l i jden v a n de verzekerde vóór de exp i ra t i edatum van de kas 
geschiedt de ui tker ing bij over l i jden genoemd in het cert i f icaat , 
behoudens het bepaalde in ar t ike l 14 en 1.5, na overlegging van de 
volgende s tukken: 
a. het beleggingscerti f icaat, 
b. indien het een cert i f icaat met per iodieke betal ing betreft, een 

bewijs dat de laatste verschuld igde betal ing is vo ldaan, 
c. een ui t t rekse l uit of een gewaarmerkt afschrift v an de overl i j 

densakte of een ander bewijs v an over l i jden van de verzekerde 
ten genoegen van het Be legg ingsconsort ium. 

A R T I K E L 14 

Uitsluitingen overiijdensrisico 
Als het Be legg ingsconsort ium over i i jdensr i s i co draagt en z i ch één 
van de h i e rna genoemde geval len van over l i jden voordoet, zal geen 
ui tker ing v an enig verzekerd bedrag worden gedaan. Indien het cer t i 
ficaat afkoopbaar is wordt de eventueel aanwezige afkoopwaarde, 
berekend per de dag voorafgaande aan het over l i jden, uitgekeerd aan 
de begunstigde. 
Deze regeling geldt a ls de verzekerde overl i jdt : 
1. a ls gevolg van deelname aan gevechtshandel ingen als militair, 

anders dan in wettige kri jgsdienst v an het land van zijn nat ional i 
teit: 

2. a ls gevolg van een vl iegongeval , tenzij de verzekerde dit ongeval 
is ove rkomen a ls : 
- passagier v an een luchtvaar tu ig ; 
- l id van het regelmatig v l iegend personeel (tenzij a ls invl ieger 

of proefvl ieger) , we rk zaam voor een burger luchtvervoer -
onderneming; 

- l id v an het reservepersonee l v an de kr i jgsmacht , voor herha
lingsoefeningen in dienst ; 

- burger-bestuurder (tenzij a ls testv l ieger ) v an een luchtvaar 
tuig, mits daartoe wettel i jk bevoegd; 

3. b innen twee jaar na de ingangsdatum van het cert i f icaat , door 
een e ind aan zi jn leven te (doen ) maken of door een poging daar
toe. In de beoordel ing van de daad of het over l i jden als gevolg 
daa r van , wordt de geestestoestand waar in de verzekerde ver
keerde buiten beschouwing gelaten, tenzij aan het 
Be legg ingsconsort ium kan worden aangetoond dat de verzekerde 
handelde in een v laag van acute waanz in (b i jvoorbee ld i j lkoorts 
of razern i j ) of dat zijn over l i jden het gevolg was van rechtens 
geoorloofde euthanas ie . 

A R T I K E L 15 

Ooriogs- en molestrisico 
Het Be legg ingsconsort ium aanvaardt , onverminderd het in ar t ike l 14 
bepaalde, het ooriogs- en moles t r i s i co met inachtneming van het vo l 
gende: 

1. Van het t i jdst ip af waarop in de toekomst in Neder land of de 
Overzeese Ri jksdelen een act ieve oor logstoestand intreedt, za l -
zo lang deze act ieve oor logstoestand duurt - het verzekerde 
bedrag bij over l i jden van de verzekerde, ongeacht of deze al dan 
niet in kri jgsdienst is, zijn gekort met 10% en zal bij over l i jden de 
overeenkomst ig het bepaalde in ar t ike l 9 berekende afkoopwaar
de voor lopig worden gereserveerd. 

2. Het in de voorgaande a l inea bepaalde za l niet worden toegepast 
indien ten genoegen van het Be legg ingsconsort ium wordt aange
toond, dat de verzekerde vanaf het onder 1 genoemde t i jdst ip tot 
aan zi jn over l i jden verbli j f hield in één van de genoemde gebieds
delen, waa r in gedurende die tijd geen act ieve oor logstoestand 

heeft geheerst en/of op het grondgebied van een of meer andere 
staten, we lke niet in oorlog zijn geweest. 

3. Het Belegg ingsconsort ium za l uiterl i jk negen maanden na het 
einde van het boekjaar waar in de onder 1 bedoelde oorlogstoe
s tand is beëindigd, voor de gezamenli jke kassen, waarop deze of 
een daarmee overeenstemmende bepaling van toepassing is, 
vas ts te l l en hoe het totaal v an de op dat t i jdstip op rekening van 
de oorlog te ste l len extra-ster f tever l iezen z ich verhoudt tot het 
totaal v an de ingehouden kort ingen. Indien dan blijkt dat het 
totaal van de inhoudingen het totaal van de extra-ster f tever l iezen 
overtreft, zul len de ingehouden kort ingen geheel of gedeeltelijk -
in overeenstemming met de gevonden verhouding - worden nabe
taa ld . 
Bl i jkt echter het totaal v an de extra-sterf teverl iezen het totaal 
v an de inhoudingen te overtreffen - en kan derhalve uit de inge
houden kort ingen geen nabetal ing p laatsv inden - dan wordt het 
v e r s ch i l aan het totaal van de gereserveerde afkoopwaarden ont
trokken. 
Bij gedeeltelijke nabetal ing en in het geval waar in geen nabe
tal ing uit de ingehouden kort ingen mogelijk is, zal vervo lgens ten 
laste v an de gereserveerde afkoopwaarden, of het nog resterende 
deel daa rvan , een evenredige aanvul l ing p laatsv inden van de bij 
over l i jden uitgekeerde bedragen tot ten hoogste 100%. Resteert 
dan nog een deel v an de gereserveerde afkoopwaarden, dan 
komt dit - in verhouding van de ten laste van de betrokken kas
sen respect ievel i jk bij het Beleggingsconsort ium gereserveerde 
bedragen - weer aan deze kassen respect ievel i jk het Belegging.s-
consor t ium ten goede. 
Mocht een kas inmiddels tot verdel ing zijn gekomen, dan zal een 
nabetal ing aan de begunstigden p laatsv inden. 

4. De aanwezigheid, a lsmede de t i jdst ippen van intreden en beëin
diging van een act ieve oorlogstoestand, zal b indend worden vast
gesteld door de Verzeker ingskamer 

A R T I K E L 16 

Toetreden tot een andere beleggersgroep 
16.1 Toetreden tot een andere beleggersgroep 
De belegger heeft onder de h ie rna genoemde voorwaarden het recht ' 
op de exp i rat iedatum, derha lve niet op de verdee ldatum, tot een 
andere beleggersgroep toe te treden. De belegger en begunstigde op 
de exp i ra t i edatum van de kas mogen niet wijzigen. 

De belegger moet min imaa l één jaar voor de exp i rat iedatum van de 
kas aan het Beleggingsconsort ium schri f te l i jk mededelen dat hij v an 
dit recht gebruik maakt. 
Deze mededel ing is tegenover het Beleggingsconsort ium s lechts van 
kracht nadat h i e r van door het Beleggingsconsort ium een schri f te l i jk 
bewijs is afgegeven. 

Toetreding tot een andere kas v indt plaats door omzett ing van de 
deelneming in een deelneming tegen éénmalige betaling in de andere 
kas, met de door de deelnemer gekozen exp i ra t i edatum. 
Deze overeenkomst wordt gesloten op het leven van dezelfde verze
kerde. 

Toetreding is al leen mogelijk tot die beleggersgroepen die een kas 
hebben gevormd met een exp i ra t i edatum van de beleggingskas 1, 2, 3 
of 4 jaar na de in het cert i f icaat vermelde exp i rat iedatum. Bovend ien 
moet de toetreding vo ldoen aan de dan geldende acceptat ienormen. 

Toetreden tot een andere beleggingsgroep is mogelijk na overlegging 
van de volgende s tukken: 
a. het beleggingscerti f icaat, 
b. indien het een cert i f icaat met per iodieke betal ing betreft, een 

bewijs dat de laatste verschuld igde betal ing is vo ldaan. 
c. een attestat ie de v i t a of een andere bewijs van in leven zijn van 

de verzekerde ten genoegen van het Beleggingsconsort ium. 

Door het toetreden tot de andere beleggersgroep komt het oorspron
keli jke cert i f icaat met alle daaruit voortv loe iende rechten en ver
pl icht ingen te ve rva l l en . 

16.2 Toetredingswaarde 
Indien de belegger heeft meegedeeld dat hij van het in dit ar t ike l ver
melde recht gebruik maakt wordt op de exp i ra t i edatum van de kas 
een bedrag ter grootte v an het aandeel in de beleggingskas, zoals dat 
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a lsdan overeenkomst ig a r t ike l 10 bekend is, aangewend als éénmalige 
betal ing voor een cert i f icaat met de gewenste exp i ra t i edatum. 

De belegger ontvangt een cert i f icaat met de dan geldende algemene 
voorwaarden . 

Dit cert i f icaat heeft een over l i jdensr is i codekk ing gelijk aan de voor 
dat cert i f icaat aangewende betal ing. 

Het Be legg ingsconsort ium berekent voor dit cert i f icaat geen admini 
s t ra t i ekosten en geeft een kort ing op de premie. 

16.3 Eenmalige mogelijkheid 
Het in dit a r t ike l ve rme lde recht om op de exp i ra t i edatum toe te tre
den tot een andere beleggersgroep, waarbi j het Beleggings
conso r t ium geen admin is t ra t i ekos ten berekent en een kort ing op de 
premie ver leent , is éénmalig. 

A R T I K E L 17 

Klachtenregeling 
17.1 Advies verzekeringsadviseur 
Belanghebbenden kunnen voor adv ies met betrekking tot de ju is te 
to ts tandkoming en ui tvoer ing van de verzeker ing in eerste instant ie 
terecht bij de verzeker ingsadv iseur . Deze zoekt, waar nodig in over
leg met het Be legg ingsconsort ium, naar een passende oploss ing. 

17.2 Formele klacht 
Indien het over leg met de verzeker ingsadv iseur en/of direct betrokke
nen van het Be legg ingsconsort ium geen oploss ing biedt, kan de 
belanghebbende een formele k lacht indienen bij het Beleggings
conso r t ium. 
De k lacht kan schri f te l i jk, onder verme ld ing van naam, adres en polis
nummer, gericht worden aan A M E V K L A N T E N S E R V I C E , Pos tbus 2072, 
3500 H B Utrecht . 

17.3 Ombudsman Spaarkasbedrijf 
Mocht de formele k lacht niet naar genoegen worden opgelost, dan 
kan de belanghebbende deze klacht voorleggen aan de onafhankel i j 
ke Ombudsman Spaarkasbedr i j f . Het adres van de Ombudsman 
Spaarkasbedr i j f is Groothertog inne laan 8, 2517 E G Den Haag. 

.ART IKEL 18 ^ _ _ _ 

Slotbepalingen 
18.1 Wijzigingen 
Wijzigingen als bedoeld in ar t ike l 12 en andere handel ingen waardoor 
rechten uit het cert i f icaat aan derden worden toegekend, zi jn tegen
over het Be legg ingsconsort ium al leen van kracht nadat h i e r van door 
het Be legg ingsconsort ium een schri f te l i jk bewi js is afgegeven. 
De aan een wijz iging ve rbonden kosten kunnen ten laste van de 
belegger worden gebracht . 

18.2Adreswijziging 
De belegger en de als onherroepel i jk aangewezen begunstigde dienen 
het Belegg ingsconsort ium schri f te l i jk mee te delen naar welk adres 
de voor hen bedoelde correspondent ie gezonden dient te worden. 
Voor de ui tvoer ing van de overeenkomst zijn voor het Beleggings
conso r t ium de aan haar laatst bekende adressen bepalend. 

18.3 Nieuw certificaat 
Indien door de belegger ten genoegen van het Beleggingsconsort ium 
aannemel i jk is gemaakt dat het cert i f icaat ver lo ren of teniet is 
gegaan, kan dit worden vervangen op door het Beleggingsconsort ium 
te ste l len voorwaarden . Bij vervang ing wordt een nieuw cert i f icaat 
uitgereikt, waardoor het oorspronkel i jke cert i f icaat waarde loos 
wordt . 

18.4 Uitbetalingen 
De uit hoofde van het cert i f icaat te betalen bedragen kunnen ui ts lu i 
tend worden gevorderd ten hoofdkantore van het Beleggings
consor t ium in Neder land, in Neder landse courant en tegen behoorl i j
ke kwijt ing. Van de uit te betalen bedragen worden eventueel achter
stal l ige betalingen, de daarover verschuld igde intrest en al hetgeen 
wegens voorschot ve rschuld igd mocht zijn afgehouden. 
Het Belegg ingsconsort ium vergoedt geen intrest over de tijd gelegen 
tussen het opvorderbaar worden en de feitelijke uitbetal ing van 
bedragen. 
Bedragen, die niet zi jn opgevorderd binnen vijf jaar nadat zij opeis
baar zi jn geworden, ve rva l l en aan het Beleggingsconsort ium. 

18.5 Kosten uitbetaling 
Wordt een andere dan de in ar t ike l 17.4 genoemde wijze van betaal
baarste l l ing met het Beleggingsconsort ium overeengekomen en/of 
geschiedt uitbetal ing (mede ) aan anderen dan in het cert i f icaat 
genoemde begunst igde(n) , dan kunnen de daaraan verbonden ex t ra 
kosten op de te betalen bedragen in minder ing worden gebracht. 

18.6 Afwijkingen 
Indien en voor zover in het cert i f icaat en/of daarbi j behorend(e ) c lau-
su leb lad (en ) v an deze algemene voorwaarden is afgeweken, preva
leert het in het cert i f icaat respect ievel i jk het c lausuleb lad bepaalde. 

18.7 Wijziging voorwaarden 
De direct ie behoudt z i ch het recht voor op nieuwe toetredingerr-toir 
de beleggingskassen gewijzigde voorwaarden van toepassing te ver
k laren. 

18.8 Nederlands recht 
Op de overeenkomst is Neder lands recht van toepassing. 

18.9 Restbepaling 
In alle gevallen, waar in door deze voorwaarden niet is voorz ien, za l 
het Be legg ingsconsort ium naar redel i jkheid handelen. 

E e n pr ivacyreg lement is v a n toepass ing op persoonsgegevens die onze vennoo tschap in een persoonsreg istrat ie opneemt. 


