Bijlage: Overzicht aanpassingen Algemene Voorwaarden
Artikel 1.1. Aansluitingsvoorwaarden
De volgende zin toevoegen aan de voorlaatste alinea: “De verzekeraar kan op elk ogenblik beslissen deze informatieplicht toe
te vertrouwen aan de V.Z.W. SIGeDIS.”

Artikel 2.1. Prestaties
De woorden “of op het ogenblik waarop de aangeslotene zijn wettelijk pensioen opneemt” toevoegen aan het eerste puntje
van de eerste zin.

Artikel 2.2.2. Storting van de premies
De woorden “of het ogenblik waarop de aangeslotene zijn wettelijk pensioen opneemt” toevoegen aan de eerste zin van de
4de alinea.
De woorden “, de opname van het wettelijk pensioen door de aangeslotene” invoegen tussen de woorden “categorie” en “of het
overlijden” in de derdelaatste alinea.

Artikel 2.5. Tarieven
In de eerste zin “Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA)” vervangen door “toezichthouder(s)”.

Artikel 2.6. Winstdeling
“Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA)” vervangen door “toezichthouder(s)”.

Artikel 3.1. Periodieke aanpassing
De volgende zin invoegen tussen de eerste en de laatste zin van de 4de alinea: “De verzekeraar kan op elk ogenblik beslissen
deze informatieplicht toe te vertrouwen aan de V.Z.W. SIGeDIS.”

Artikel 4.1. Bij leven op de pensioenleeftijd
De woorden “of op het ogenblik waarop de aangeslotene zijn wettelijk pensioen opneemt” invoegen tussen “de pensioenleeftijd” en ‘is hij de begunstigde”.

Artikel 4.2. Bij afkoop
Aan de 2de alinea een vierde puntje toevoegen: “- de nodige bewijsstukken dat de aangeslotene zijn wettelijk pensioen opneemt
of dat de voorwaarden om het vervroegd rustpensioen te verkrijgen, vervuld zijn.”

Artikel 4.3.1. Begunstigden
De volgende zin toevoegen als 4de alinea: “Onder meer omwille van de ‘verworven rechten’ die de aangeslotene die werkzaam
is als zelfstandige bedrijfsleider, geniet op de overeenkomst, heeft de verzekeringnemer niet het recht om de begunstigde(n)
of de voorrangsorde van begunstigden te wijzigen.”
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Artikel 5.1. Eigendom van de groepsverzekering
De volgende tekst toevoegen als nieuwe 5de alinea: “Wanneer de aangeslotene werkzaam is als zelfstandige bedrijfsleider, zijn
de reserves van de persoonlijke overeenkomst en van de bedrijfsovereenkomst die gevormd zijn door de betaalde bedrijfspremies, alsook de verzekeringsprestaties die er uit kunnen voortvloeien, verworven door de aangeslotene. De verzekeringnemer
heeft niet het recht om de persoonlijke overeenkomst of bedrijfsovereenkomst in zijn eigen voordeel geheel of zelfs maar
gedeeltelijk af te kopen.”.

Artikel 5.2. Afkoop
De woorden “met name wanneer de aangeslotene de wettelijke pensioenleeftijd bereikt of de datum waarop hij voldoet aan
de voorwaarden om het vervroegd rustpensioen te verkrijgen,” invoegen tussen “en uit de overeenkomst,” en “kan (kunnen)” in
de eerste zin.
De tekst van de 2de alinea van dit artikel wordt vervangen door de volgende tekst: “Zolang hij werkzaam is als zelfstandige
bedrijfsleider bij de verzekeringnemer, kan de aangeslotene de uitkering van de afkoopwaarde niet bekomen, tenzij hij de
wettelijke pensioenleeftijd bereikt heeft of voldoet aan de voorwaarden om het vervroegd rustpensioen als zelfstandige te
verkrijgen. In dat geval zal, wanneer de aangeslotene vervolgens effectief zijn wettelijk pensioen opneemt, enkel nog het pensioenkapitaal opgebouwd vanaf het moment van de eerdere uitkering van de afkoopwaarde of de reserves, worden uitgekeerd.”

Artikel 5.5. Vastgoedfinanciering
De volgende zin toevoegen aan dit artikel: “Een voorschot kan niet toegekend worden voor een duurtijd die eerder eindigt dan
de wettelijke pensioenleeftijd.”

Artikel 5.6. Schorsing van de arbeidsovereenkomst/ niet langer behoren tot de categorie
De titel van dit artikel wordt: “Schorsing van de arbeidsovereenkomst/ niet langer behoren tot de categorie/ wettelijke pensionering”.
Aan de eerste zin een derde puntje toevoegen: “- op het ogenblik waarop de verzekerde zijn wettelijk pensioen opneemt.”
De volgende zin toevoegen als 4de alinea: “Op het ogenblik dat de zelfstandige bedrijfsleider zijn wettelijk pensioen opneemt
en ten vroegste op dat ogenblik, eindigt de groepsverzekering en eindigen eveneens de eventuele aanvullende dekkingen bij
overlijden en de eventuele dekkingen bij arbeidsongeschiktheid.”

Artikel 6.3. Afkoop door de verzekeringnemer (met het doel de reserves over te dragen)
In de laatste alinea “Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA) kan” vervangen door “toezichthouder(s)
kan (kunnen)”.

Artikel 7. Overgedragen reserves
De volgende tekst toevoegen als 4de alinea: “Overgedragen reserves worden uitgekeerd ten vroegste op het ogenblik waarop
de aangeslotene zijn wettelijk pensioen opneemt of wanneer de aangeslotene de wettelijke pensioenleeftijd bereikt of op de
datum waarop hij voldoet aan de voorwaarden om het vervroegd rustpensioen te verkrijgen.”
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Artikel 9.7. klachten en geschillen
De eerste zin van de eerste alinea vervangen door de volgende zin: “Elke klacht in verband met de verzekering kan worden
gericht aan: Securex Leven VOV, Klachtendienst, Brouwerijstraat 1, 9031 Drongen, of via mail aan claims.insurance@securex.be
en in tweede instantie aan De Ombudsman van de Verzekeringen (www.ombudsman.as), de Meeûssquare 35 te 1000 Brussel,
info@ombudsman.as.”

Artikel 9.14. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer
De bestaande tekst vervangen door de volgende:
“Doelstellingen van de verwerking van persoonsgegevens
Als verwerkingsverantwoordelijke verbindt de verzekeraar zich ertoe de haar overgemaakte persoonsgegevens te verwerken
overeenkomstig de Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in
verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna ‘algemene verordening gegevensbescherming’) voor de volgende doeleinden:
•
•
•
•
•

beheren van de verzekeringsovereenkomst (met inbegrip van het beheer van de premies en van de prestaties) en desgevallend de vaststelling en de beoordeling van de door de verzekerde opgelopen lichamelijke schade,
beheren van de geschillen,
herverzekering,
opsporing en preventie van fraude, en
verwerking voor statistische doeleinden.

Voor wat de persoonsgegevens betreft van de contactpersoon bij de verzekeringnemer komen daar de volgende doeleinden
bij:
•
•

directmarketingacties uitvoeren, met name via e-mail,
meedelen van uw persoonsgegevens aan de andere juridische entiteiten van de Groep Securex zodat ze u promotie-aanbiedingen kunnen toesturen. De volledige lijst van de entiteiten van Securex kan worden geraadpleegd op www.securex.
be of kan op het eerste verzoek worden meegedeeld.

Ontvangers van de gegevens
Het kan gebeuren dat de verzekeraar binnen de grenzen van wat hierboven werd vastgesteld bepaalde persoonsgegevens
deelt met de verschillende entiteiten van de Groep Securex. Het kan ook gebeuren dat de verzekeraar bepaalde persoonsgegevens doorgeeft aan de toezichthoudende autoriteiten, aan een andere verzekeraar in het kader van een regresvordering, aan
de herverzekeraar, aan de medeverzekeraar, aan haar advocaten, aan deskundigen of aan gerechtelijke instanties. Bepaalde van
die gegevens worden daarnaast doorgegeven aan haar onderaannemers, die bepaalde diensten verlenen in de strikte context
van een onderaannemingsovereenkomst en met als enig doel de verzekeraar technische bijstand te verlenen.
Juridische grondslagen van de verwerking
De juridische grondslag van de gegevensverwerking is de verzekeringsovereenkomst alsook de verplichting die uit deze overeenkomst voortvloeit voor de verzekeraar om desgevallend prestaties uit te betalen. In bepaalde gevallen worden de gegevens
door de verzekeraar verwerkt om een wettelijke verplichting na te leven.
De verwerking ter preventie van fraude en voor statistische doeleinden steunt op het gerechtvaardigd belang van de verzekeraar om verzekeringsfraude te voorkomen en statistieken op te stellen.
De directmarketingactiviteit steunt op het gerechtvaardigd belang van de verzekeraar om haar diensten alsook de diensten
van de entiteiten van de entiteit van de Groep Securex, te promoten bij haar klanten.
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Gezondheidsgegevens worden enkel verwerkt na een uitdrukkelijk akkoord van de verzekerde. Deze toestemming kan op elk
moment worden ingetrokken. Bij gebrek aan toestemming of in geval van intrekking van toestemming, is het voor de verzekeraar niet mogelijk het dossier te beheren en kan geen gevolg gegeven worden aan vragen tot tussenkomst. Deze gegevens
worden verwerkt door onze beheersdienst, onder het toezicht van onze adviserende arts.
Bewaringsduur van de gegevens
De verzekeraar bewaart de gegevens gedurende de uitvoering van het contract en volgens de geldende wetsbepalingen. Deze
duur wordt verlengd met de verjaringstermijn zodat de verzekeraar het hoofd kan bieden aan eventuele regresvorderingen die
na het afsluiten van de overeenkomst zouden worden ingesteld.
Recht van de betrokkenen
De betrokkenen kunnen kennisnemen van de gegevens en ze desgevallend laten verbeteren door middel van een gedateerd
en ondertekend verzoek, dat samen met een rectoversokopie van de identiteitskaart via e-mail wordt verstuurd naar het adres
privacy@securex.be of via de post naar Groep Securex, Data Protection Officer, Tervurenlaan 43, 1040 Brussel. Deze betrokkenen kunnen zich bovendien volgens dezelfde modaliteiten, en binnen de grenzen die worden vastgesteld door de algemene
verordening gegevensbescherming, verzetten tegen de gegevensverwerking of vragen dat die verwerking wordt beperkt. Ze
kunnen ook vragen dat de op hen betrekking hebbende gegevens worden gewist of overgedragen worden. Meer informatie
kan op hetzelfde adres worden verkregen.
Voor de persoonsgegevens van de contactpersoon bij de verzekeringnemer heeft deze laatste het recht om zich kosteloos te
verzetten tegen de geplande verwerking van zijn persoonsgegevens voor directmarketingdoeleinden, en dit door middel van
de hierboven vermelde modaliteiten.
De betrokkenen kunnen desgevallend een klacht indienen bij de Autoriteit inzake gegevensbescherming
(Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel of www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).
Gegevensbescherming
Overeenkomstig de geldende wetgeving zorgt de verzekeraar voor een passend beschermingsniveau voor de verwerkte persoonsgegevens. Deze maatregelen omvatten de technische en organisatorische maatregelen die nodig zijn om de persoonsgegevens te beschermen tegen toevallige of ongeoorloofde vernietiging, tegen toevallig verlies, evenals tegen de wijziging
van, de toegang tot, en iedere andere niet toegelaten verwerking van de persoonsgegevens.
De verzekeraar wijst er niettemin op dat geen enkel beveiligingssysteem 100% veiligheid kan waarborgen. De betrokkenen
kunnen echter steeds met ons contact opnemen voor alle vragen over de vertrouwelijkheid en veiligheid van hun persoonsgegevens.”

Nieuw artikel 9.15. Antiwitwasreglementering
De tekst van dit nieuw artikel wordt: “Wanneer in de loop van de overeenkomst de verzekeringnemer of diens ouders, kinderen,
echtgeno(o)te of partner, of naaste geassocieerde(n) een politiek mandaat of openbaar ambt bekleedt/bekleden op regionaal,
nationaal of internationaal niveau, stelt de verzekeringnemer de verzekeraar hiervan onmiddellijk in kennis.
Indien de verzekeringnemer of de begunstigde een familiale, patrimonium- of managementvennootschap is en er zich in
de loop van de overeenkomst onder de aandeelhouders of de al dan niet actieve leiders van de vennootschap, een persoon
bevindt die een politiek mandaat of openbaar ambt bekleedt op regionaal, nationaal of internationaal niveau, stelt de verzekeringnemer de verzekeraar hiervan onmiddellijk in kennis.”
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