ACTIE “PRIVILEGE”
REGLEMENT
De actie « Privilege » wordt georganiseerd door Federale Verzekering, Vereniging van Onderlinge Levensverzekeringen met zetel te 1000 Brussel, Stoofstraat 12, verzekeringsonderneming toegelaten onder codenummer 0346, RPR Brussel BTW BE
0408.183.324, hierna “Federale Verzekering” genoemd.

Deelnemer : Meerderjarige natuurlijke persoon die
Belgisch inwoner is alsook begunstigde van een
prestatie uit een nuttige termijn en die het toetredingsformulier van het voorliggende reglement heeft
ondertekend.

Lexicon

Geschikt contract : Elke levensverzekeringsovereenkomst (met uitzondering van de overlijdensverzekering) zonder fiscaal voordeel voor de premies.

Het Lexicon definieert de juiste draagwijdte van de
woorden die, wanneer zij voor de eerste keer in het
reglement verschijnen, schuingedrukt zijn.

Bestaand geschikt contract : Een geschikt contract
dat ten vroegste twee jaar voor de nuttige termijn
door de deelnemer onderschreven werd.

Tak 21 : Levensverzekering niet verbonden met beleggingsfondsen.
Tak 23 : Levensverzekering verbonden met beleggingsfondsen.
Levensverzekeringsovereenkomst :
Overeenkomst van de takken 21 of 23.
Aanvullend pensioen binnen de professionele
sfeer : Elke groepsverzekering (op ondernemings- of
sectoraal niveau), elke individuele pensioentoezeggingsverzekering of elke levensverzekering onderschreven in het kader van het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen.
Termijn : Het op termijn komen van elke levensverzekeringsovereenkomst (inclusief de aanvullende
pensioenen binnen de professionele sfeer) die de betaling aan de begunstigde van de door Federale Verzekering verschuldigde prestaties tot gevolg heeft.

Belegging : De onderschrijving door een deelnemer
van een of meer geschikte contracten gedurende de
geldigheidsduur en/of elke bijkomende storting door
de deelnemer op een of verschillende bestaande geschikte contracten gedurende de geldigheidsduur.
Een belegging wordt niet geplafonneerd op het bedrag van het kapitaal dat door Federale Verzekering
wordt uitgekeerd met betrekking tot de nuttige termijn.

Artikel 1 – Voorwerp van de actie « Privilege »
De actie beoogt de terugbetaling aan de deelnemer
van een geldbedrag bij belegging.
Het bedrag van de terugbetaling bedraagt :
▪

De termijn wordt gedefinieerd in de algemene voorwaarden en/of vermeld in de bijzondere voorwaarden
(of bepalingen) van de betreffende overeenkomst.

0,50% van de premie van de belegging indien
deze premie lager is dan 100.000 EUR en hoger
of gelijk aan 10.000 EUR.

▪

Een afkoop wordt niet gelijkgesteld met een termijn
behalve voor de aanvullende pensioenen binnen de
professionele sfeer.

0,75% van de premie van de belegging indien
deze premie hoger of gelijk is aan 100.000 EUR
en lager is dan 200.000 EUR.

▪

1,00% van de premie van de belegging indien
deze premie hoger of gelijk is aan 200.000 EUR.

Nuttige termijn : Termijn die zich voordoet tijdens de
looptijd van de actie.
Geldigheidsduur : Twee kalendermaanden te
rekenen vanaf de dag van de nuttige termijn.
Indien de geldigheidsduur op een zaterdag, een zondag of een feestdag verstrijkt, verschuift het einde
van de geldigheidsduur naar de eerste werkdag die
hierop volgt.

Deze percentages worden toegepast op de premie
inclusief premietaks.
Het terug te betalen bedrag dat het voorwerp uitmaakt van de actie wordt altijd geplafonneerd op
5.000 EUR per deelnemer.
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De actie « Privilege » kan niet gecumuleerd worden
met andere commerciële acties die Federale Verzekering organiseert.
Artikel 2 – Modaliteiten van de actie « Privilege »
Indien de belegging inhoudt dat een nieuw contract
onderschreven wordt, wordt erop gewezen dat de onderschrijving van dit contract slechts kan gebeuren
via het verkoopnet van Federale Verzekering.
Voor de nieuwe contracten moeten bovendien de volgende voorwaarden eveneens vervuld zijn :
-

de inwerkingtreding van de contracten moet conform zijn met de betreffende bepalingen in de algemene voorwaarden;

-

de contracten mogen niet opgezegd worden binnen de dertig dagen volgend op de inwerkingtreding ervan.

De actie kent geen enkel extra recht toe aan de deelnemer bij de onderschrijving van een nieuw contract
en laat niet toe dat er van de normale aanvaardingsregels van Federale Verzekering wordt afgeweken.
Zowel voor de nieuwe contracten als voor de bijkomende stortingen op de bestaande contracten, moeten de premies op de bankrekening van de Federale
Verzekering voorkomen op de einddatum van geldigheidsduur die in het voorliggende reglement gedefinieerd werd.
Artikel 3 – Duur van de actie « Privilege »
De actie start op 01/01/2020 en eindigt op
31/12/2020. De actie kan vervroegd door Federale
Verzekering worden beëindigd. Een vervroegde afsluiting van de actie kan evenwel geen afbreuk doen
aan rechten van de deelnemers die op dat ogenblik
reeds een nuttige termijn bereikten.
Artikel 4 – Terugbetalingsmodaliteiten
Voor zover ze in het bezit is van een naar behoren
ingevuld en ondertekend toetredingsformulier, verbindt Federale Verzekering zich ertoe de bankrekening van de deelnemer te crediteren met het bedrag
zoals bepaald in artikel 1 van het voorliggende reglement.
De bedoelde bankrekening is deze die door de deelnemer vermeld werd op het toetredingsformulier.
De terugbetaling zal uiterlijk 30 dagen na de einddatum van de geldigheidsduur gebeuren.

Artikel 5 – Uitsluitingen
Federale Verzekering behoudt zich het recht voor de
voorziene terugbetaling niet te doen wanneer de
deelnemer de voorwaarden van het voorliggende reglement niet naleeft, te kwader trouw is en/of manifest de regels van dit reglement omzeilt met als enige
doel de terugbetaling op te strijken.
Artikel 6 – Bescherming van de persoonlijke levenssfeer
De informatie en de persoonsgegevens die in het kader van deze actie verzameld worden, worden door
de verzekeringsonderneming, verwerkingsverantwoordelijken uitsluitend verwerkt in overeenstemming met de doeleinden van deze actie. De verwerking van die gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van het betreffende contract dat het voorwerp is
van deze actie en voor de implementatie van de actie
zelf.
Binnen die doeleinden kunnen de bedoelde gegevens gecommuniceerd worden aan ondernemingen
die deel uitmaken van de groep Federale Verzekering, aan natuurlijke personen of ondernemingen die
als dienstverlener of verwerker optreden voor rekening van de verzekeringsonderneming evenals aan
andere betrokken derde partijen zoals een mede- of
herverzekeringsonderneming, een bevoegde overheidsdienst, een advocaat of bemiddelaar in het kader van geschillenbeslechting.
De deelnemer van wie de persoonsgegevens verwerkt worden kan inzage vragen van die gegevens,
onjuiste gegevens laten rectificeren, gegevens laten
wissen, een beperking van de verwerking verkrijgen,
gegevens verkrijgen en/of laten overdragen naar een
andere verwerkingsverantwoordelijke en bezwaar
maken tegen de verwerking. Voor de omvang en de
draagwijdte van de hiervoor vermelde rechten wordt
verwezen naar het Privacybeleid op de website van
de verzekeringsonderneming. Indien de persoonsgegevens gebruikt worden voor Direct Marketing, kan
de betrokken zich hiertegen steeds verzetten. Elke
vraag in verband met de hiervoor vermelde rechten
kan worden ingediend via een gedateerde en ondertekende brief aan: de Data Protection Officer – Stoofstraat 12 – 1000 Brussel of via e-mail aan privacy@federale.be. Vereist is dat de betrokkene bij
zijn vraag een recto-verso kopie van zijn identiteitskaart voegt.
Technische en organisatorische maatregelen werden genomen om de vertrouwelijkheid en de veiligheid van de persoonsgegevens te garanderen. De
toegang wordt beperkt tot de medewerkers die deze
beroepshalve nodig hebben.
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Eventuele klachten met betrekking tot de verwerking
van persoonsgegevens kunnen gericht worden aan
de Gegevensbeschermingsautoriteit.
De verwerkte gegevens worden door de verzekeringsonderneming bewaard gedurende de tijd die nodig is om het doeleinde te realiseren. Deze duurtijd
zal verlengd worden door de verjaringstermijn alsook
door elke bewaartermijn die wordt opgelegd door
wet- of regelgeving.
Artikel 7 – Bescherming van de klant
Alvorens Federale Verzekering de verzekeringsproducten voorstelt die het voorwerp uitmaken van de
actie, zorgt zij ervoor dat de producten overeenstemmen met de kennis, ervaring, financiële situatie en
beleggingsdoelstellingen van de klant en beantwoorden aan zijn verlangens en behoeften. Federale Verzekering waakt erover dat alle documentatie en informatie met betrekking tot het voorgesteld product aan
de klant ter beschikking wordt gesteld.
Meer gedetailleerde informatie rond de informatieverplichtingen en de gedragsregels die de Verzekeringswet van 4 april 2014 aan Federale Verzekering oplegt, zijn beschikbaar op de website www.federale.be, onder de rubriek « Klantenbescherming ».
Deze informatie is eveneens beschikbaar op aanvraag via het gratis telefoonnummer 0800 14 200.
Artikel 8 – Klantentevredenheid
Elke klacht met betrekking tot de actie kan schriftelijk
gericht worden naar: Federale Verzekering, Dienst
klachtenbeheer, Stoofstraat 12, 1000 Brussel (beheer.klachten@federale.be) of telefonisch op het
nummer 02 509 01 89.
Elk (eventueel) geschil betreffende de actie zal behandeld worden voor de Belgische rechtbanken. Het
Belgische recht is van toepassing.
Artikel 9 – Aansprakelijkheid
Federale Verzekering stelt alles in het werk om de in
dit reglement beschreven prestaties te leveren. Federale Verzekering kan evenwel niet aansprakelijk
worden gesteld voor de niet-naleving van haar verbintenissen indien deze te wijten is aan oorzaken of
gebeurtenissen buiten haar wil om, behalve in geval
van bedrog of zware fout.
Bij betwisting rond een bepaling uit het voorliggende
reglement, zal die bepaling geïnterpreteerd worden
in het licht van de bewoordingen en doelstellingen
van dit reglement.
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