Addendum aan de algemene voorwaarden van de pensioentoezegging
met ref. 6102 of 6128 of 6112 of 5.027 N 12.2004
Dit addendum bevat een aantal wijzigingen aan de bovengenoemde algemene voorwaarden
van VIVIUM en maakt hiervan integraal deel uit.

Onderstaande wijzigingen treden onmiddellijk in voege.
Enkel punt 4c van de inhoudsopgave (vrijwillige tijdelijke individuele overlijdensverzekering) treedt pas in voege vanaf de
verwerkingsdatum van de betrokken wijziging, maar ten vroegste op 06/12/2013.
Bepalingen in de bijzondere voorwaarden, die een afwijking stipuleren op de algemene voorwaarden, blijven van toepassing
voor zover ze niet in strijd zijn met de van kracht zijnde wettelijke bepalingen.
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4.b. Halftijds brugpensioen of tijdskrediet “eindeloopbaan”
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1. CBFA wordt FSMA
Sinds 01/04/2011 (Wet van 02/07/2010) is het letterwoord CBFA vervangen door FSMA, (Financial Services and Market
Authority), zijnde de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Deze instantie, die de CBFA opvolgt, breidt zijn
actieterrein uit met het toezicht op de naleving van de gedragsregels door de financiële bemiddelaars, om een eerlijke,
rechtvaardige en professionele behandeling van hun cliënteel te verzekeren.
2. Verdaging van de einddatum
Verdaging betekent dat de einddatum telkens met één jaar (verdagingsjaar) uitgesteld wordt indien de aangeslotene die de
einddatum bereikt heeft in dienst van de inrichter blijft/zijn functie blijft uitoefenen.
De aangeslotene kan de einddatum of de reeds uitgestelde einddatum niet met één jaar uitstellen indien hij op de dag van
het ingaan van het verdagingsjaar:
• Volledig arbeidsongeschikt is, of
• zijn arbeidsovereenkomst op dat ogenblik geschorst is/hij niet meer geniet van maandelijks uitgekeerde bezoldigingen, of
• wegens een sociale maatregel een tewerkstellingsgraad van 0% geniet.
Indien de aangeslotene gedeeltelijk arbeidsongeschikt is op het ogenblik dat hij de einddatum of de reeds uitgestelde
einddatum bereikt heeft, speelt de verdaging enkel op zijn aanspraken die betrekking hebben op zijn gedeeltelijke
tewerkstelling.
Tijdens deze periode van verdaging heeft hij het recht pensioenreserves op te nemen, terwijl hij aangesloten blijft aan het
pensioenplan. Deze opname kan slechts één keer gebeuren tijdens de verschillende periodes van verdaging.
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De prestaties worden dan als volgt berekend:
• Pensioenreglement “Vaste prestatie”
- Het pensioenkapitaal (of vestigingskapitaal v/d pensioenrente) voorzien op de uitgestelde einddatum wordt
verminderd met het bruto uitgekeerde kapitaal, gekapitaliseerd vanaf de datum van opname tot de nieuwe
einddatum volgens de tariefgrondslagen die gehanteerd worden bij de verdaging.
- Het kapitaal bij overlijden (of vestigingskapitaal van de overlevingsrente) wordt verminderd met het bruto uitgekeerde
kapitaal.
- Vanaf het volgende verdagingsjaar wordt bij elke verdaging het eerder in mindering gebrachte bedrag gekapitaliseerd
naar de nieuwe einddatum volgens de tariefgrondslagen die gehanteerd worden bij de verdaging.
• Pensioenreglement “Vaste bijdrage”
- Als een aanvullend, minimum of basiskapitaal bij overlijden voorzien is, wordt dit verminderd met het bruto
uitgekeerde kapitaal.
- Vanaf het volgende verdagingsjaar wordt bij elke verdaging het eerder in mindering gebrachte bedrag gekapitaliseerd
naar de nieuwe einddatum volgens de tariefgrondslagen die gehanteerd worden bij de verdaging.
3. Betaling van de prestaties bij overlijden
De inhoud van dit artikel blijft ongewijzigd, met uitzondering van onderstaande paragraaf:
De begunstiging bij overlijden wordt bepaald met de volgende voorrangsorde:
• de partner;
• bij ontstentenis, de descendenten in de eerste graad van de aangeslotene of – bij plaatsvervulling –
hun afstammelingen;
• bij ontstentenis, de ascendenten in de eerste graad van de aangeslotene;
• bij ontstentenis, de nalatenschap van de aangeslotene, met uitsluiting van de Staat;
• bij ontstentenis, het “financieringsfonds” van de pensioentoezegging.
4. Bepaling van aanspraken en/of persoonlijke bijdragen van actieve aangeslotenen die niet voltijds tewerkgesteld zijn
4.a. Opname van tijdskrediet en thematisch verlof:
Voor alle vormen van niet-gemotiveerd en gemotiveerd tijdskrediet (conform de bepalingen van de CAO 103) en voor alle
vormen van thematisch verlof, uitgezonderd ouderschapsverlof, worden de aanspraken en/of persoonlijke bijdragen als
volgt bepaald:
• gedurende de eerste drie maanden, gerekend vanaf de mutatiedatum, worden de aanspraken en/of persoonlijke
bijdragen verder bepaald als zou de tewerkstellingsgraad van de aangeslotene ongewijzigd gebleven zijn;
• vanaf de vierde maand, gerekend vanaf de mutatiedatum, gelden volgende bepalingen:
- in geval van voltijds tijdskrediet of voltijds thematisch verlof: de verschuldigdheid van de premies wordt stopgezet,
tijdelijke overlijdensverzekeringen worden beëindigd en de werkgeversbijdrageovereenkomst en persoonlijke
bijdrageovereenkomst worden gereduceerd.
Bij werkhervatting zijn vanaf de eerste van de maand samenvallend met of volgend op de datum van werkhervatting
de premies opnieuw verschuldigd en worden de aanspraken en/of persoonlijke bijdragen berekend in functie van
de tewerkstellingsgraad van de aangeslotene, waarbij perioden van onderbreking van premieverschuldigdheid
gelijkgesteld worden met een tewerkstellingsgraad gelijk aan 0.
- in geval van deeltijds tijdskrediet of deeltijds thematisch verlof: de aanspraken en/of persoonlijke bijdragen worden
bepaald in overeenstemming met de procedure omschreven in de algemene voorwaarden onder “Aangeslotene met
een arbeidsovereenkomst voor deeltijdse prestaties”.
Voor ouderschapsverlof, worden de aanspraken en/of persoonlijke bijdragen als volgt bepaald:
• gedurende de eerste vier maanden, gerekend vanaf de mutatiedatum, worden de aanspraken en/of persoonlijke
bijdragen verder bepaald als zou de tewerkstellingsgraad van de aangeslotene ongewijzigd gebleven zijn;
• vanaf de vijfde maand gedeeltelijk ouderschapsverlof, gerekend vanaf de mutatiedatum, worden de aanspraken en/of
persoonlijke bijdragen bepaald in overeenstemming met de procedure in de algemene voorwaarden omschreven onder
“Aangeslotene met een arbeidsovereenkomst voor deeltijdse prestaties”.
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4.b. Halftijds brugpensioen of tijdskrediet “eindeloopbaan”:
Het begrip “halftijds brugpensioen” is door de wetgever afgeschaft vanaf 01/01/2012.
In tegenstelling tot de hiervoor omschreven bepalingen worden voor de aangeslotene die tijdskrediet “eindeloopbaan”
opneemt, voor de ganse periode van het tijdskrediet, de aanspraken en/of persoonlijke bijdragen niet gereduceerd
in functie van de tewerkstellingsgraad, maar blijven de aanspraken en/of bijdragen verder bepaald als zou de
tewerkstellingsgraad van de aangeslotenen ongewijzigd gebleven zijn.
Voor de aangeslotenen die vandaag genieten van halftijds brugpensioen of de aangeslotenen ouder dan 50 jaar die
genieten van deeltijds tijdskrediet volgens de bepalingen van CAO 77bis, blijven de bepalingen die van toepassing waren
bij aanvang van het “deeltijds brugpensioen” of het “deeltijds tijdskrediet” gelden.
Opmerkingen:
1. Indien uw groepsverzekeringsreglement verwijst naar de algemene voorwaarden ref. 5.027 N 12.2004 worden
in afwijking van bovenvermelde bepalingen voor alle vormen van voltijds tijdskrediet of thematisch verlof vanaf de
mutatiedatum de verschuldigdheid van de premies stopgezet, de tijdelijke overlijdensverzekeringen beëindigd en de
werkgeversbijdrageovereenkomst en persoonlijke bijdrageovereenkomst gereduceerd.
2. De bepalingen in verband met tijdskrediet en thematisch verlof gelden enkel voor loontrekkenden, niet voor
zelfstandigen.
4.c. Vrijwillige tijdelijke individuele overlijdensverzekering:
Iedere aangeslotene
•
die voltijds tijdskrediet of voltijds thematisch verlof neemt;
•
of tijdelijk volledig arbeidsongeschikt is en niet kan genieten van de waarborg premievrijstelling;
•
of waarvoor het contract volledig geschorst is voor een andere reden als hierboven vermeld
kan op vrijwillige basis een tijdelijke individuele, niet-fiscale, overlijdensverzekering afsluiten.
Dit contract volgt de wetgeving die van toepassing is op individuele levensverzekeringscontracten. De algemene
voorwaarden aan de groepsverzekering van VIVIUM zijn van toepassing voor zover deze de bovenvermelde wettelijke
bepalingen niet tegenspreken.
De aangeslotene kan zelf het te verzekeren kapitaal-overlijden bepalen, voor zover dit de overlijdenswaarborg van
toepassing vóór de schorsing niet overschrijdt.
Het kapitaal-overlijden is inclusief de toegekende winstdeelname.
Het te verzekeren kapitaal-overlijden is verzekerd in de verzekeringscombinatie “tijdelijke overlijdensverzekering”, telkens
voor één verzekeringsjaar en gefinancierd door middel van risicopremies.
Deze premies zijn ten laste van de aangeslotene.
De aangeslotene dient deze premies en de taksen te storten aan de inrichter/de onderneming.
De inrichter/de onderneming betaalt deze aan de pensioeninstelling volgens de periodiciteit van toepassing voor de
bijdragen van de groepsverzekering.
De aansluiting aan deze persoonlijke, tijdelijke overlijdenswaarborg wordt beëindigd:
• op de eerste dag van de maand volgend op de gedeeltelijke of totale werkhervatting
• op het moment van beëindiging van aansluiting aan de groepsverzekering.
In geval van niet-betaling van de premies,
• door de inrichter/de onderneming, zal de procedure voor niet-betaling van de premie voorzien in de algemene
voorwaarden, toegepast worden. De aangeslotene zal per aangetekend schrijven op de hoogte gebracht worden over de
gevolgen voor zijn individueel contract door niet-betaling van de premies.
• door de aangeslotene, wordt het contract beëindigd na een termijn van 30 dagen vanaf het moment van verzending
van een aangetekend schrijven aan de aangeslotene, met vermelding van de gevolgen van niet-betaling.
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