Toelichting bij het benefit statement

ALGEMENE GEGEVENS
benefit statement
Nummer aangeslotene
inrichter
gemachtigde

Het document waarin de verzekeringsmaatschappij een overzicht geeft van de
stand van zaken van uw groepsverzekering op de berekeningsdatum.
Uw identificatienummer als verzekerde bij VIVIUM.
De werkgever, vennootschap of sector die een (pensioen)toezegging doet ten
gunste van (categorieën van) zijn personeel.
De contactpersoon bij de inrichter die in het bezit is van het reglement van de
groepsverzekering.

FINANCIERING VAN DE WAARBORGEN
De premies zijn opgesplitst in ‘werkgeversbijdrage’ en
premies op jaarbasis
‘persoonlijke bijdrage’, naargelang de premies respectievelijk
door de werkgever en/of door uzelf worden betaald.
De RIZIV-bijdrage op de medische kosten is opgenomen in het bedrag dat
staat in het veld “Werkgeversbijdrage” en “Persoonlijke bijdrage”.
Het bedrag dat eenmalig wordt betaald ter financiering van een pensioen- of
koopsom
overlijdenswaarborg.
Periodiek gestorte koopsommen tussen de huidige en de vorige in het
terugkerende koopsommen
reglement vastgestelde jaarlijkse aanpassingsdatum.
De reserve die overgedragen en geïntegreerd werd in de huidige pensioen- of
verworven reserve uit
overlijdenswaarborg.
reserveoverdracht
OVERZICHT VAN DE WAARBORGEN BIJ LEVEN
Het bruto bedrag dat u eenmalig wordt uitgekeerd als voldaan is aan de
verwachte prestatie
volgende voorwaarden:
• u blijft in het plan aan de huidige verzekeringscombinaties en
• de financiering gebeurt zoals beschreven in het pensioenreglement.
De winstdeelname wordt inbegrepen in het kapitaal leven.
winstdeelnamekapitaal
geïntegreerd
De winstdeelname wordt uitgekeerd bovenop het kapitaal leven.
winstdeelnamekapitaal
bovenop
Het bruto bedrag dat uitgekeerd wordt in het geval dat :
verworven prestatie
• u uit het plan stapt op de berekeningsdatum en
• u de reserves in de huidige verzekeringscombinatie laat staan tot de
einddatum vastgelegd in het pensioenreglement en
• er geen financiering meer plaats vindt.
De verworven reserves/prestaties die opgebouwd werden overeenkomstig
contractueel gedeelte
het spaarplan.
De verworven reserves/prestaties opgebouwd op basis van toegekende
winstdeelname gedeelte
winst.
Het bedrag waarop de aangeslotene op de berekeningsdatum aanspraak kan
verworven reserves op
maken volgens het pensioenreglement.
berekeningsdatum
De wettelijke minimumreserve die de inrichter moet hebben aangelegd op de
gegarandeerd wettelijk
berekeningsdatum, conform Artikel 24 van de Wet op de Aanvullende
minimum
Pensioenen (WAP).
verworven reserves op vorige Het bedrag waarop de aangeslotene aanspraak kon maken op de reglementair
vastgelegde jaarlijkse aanpassingsdatum die voorafgaat aan de huidige
aanpassingsdatum
berekeningsdatum.
De berekeningselementen (vastgelegd in het pensioenreglement) die kunnen
variabele
wijzigen en welke worden gebruikt bij de berekening van de
berekeningselementen
pensioenwaarborg.
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OVERZICHT VAN DE WAARBORGEN BIJ OVERLIJDEN
Het aantal kinderen waarmee rekening wordt gehouden bij de bepaling van de
aantal kinderen
verzekerde overlijdenswaarborgen.
Het bruto bedrag dat wordt uitgekeerd aan de begunstigden in de
verzekerde prestatie
veronderstelling dat:
• u in het plan blijft aan de huidige verzekeringscombinaties en
• de financiering gebeurt zoals beschreven in het reglement.
De winstdeelname wordt inbegrepen in de verzekerde waarborg.
winstdeelnamekapitaal
geïntegreerd
De winstdeelname wordt uitgekeerd bovenop de verzekerde waarborg.
winstdeelnamekapitaal
bovenop
Het bruto bedrag dat zou uitgekeerd worden in de veronderstelling dat:
verworven prestatie
• u uit het plan zou stappen op de berekeningsdatum en
• u de reserves in de huidige verzekeringscombinatie laat staan tot de
einddatum vastgelegd in het pensioenreglement en
• er geen financiering meer plaats vindt.
Het bedrag waarop de aangeslotene op de berekeningsdatum aanspraak kan
verworven reserves op
maken volgens het pensioenreglement.
berekeningsdatum
De verworven reserves die opgebouwd werden door de financiering.
contractueel gedeelte
De verworven reserves opgebouwd op basis van toegekende winst.
winstdeelname gedeelte
verworven reserves op vorige Het bedrag waarop de aangeslotene aanspraak kon maken op de reglementair
vastgelegde jaarlijkse aanpassingsdatum die voorafgaat aan de huidige
aanpassingsdatum
berekeningsdatum.
De berekeningselementen (vastgelegd in het pensioenreglement) die kunnen
variabele
wijzigen en welke worden gebruikt bij de berekening van de
berekeningselementen
overlijdenswaarborg.
Het kapitaal overlijden dat de inrichter voorstelt en dat van toepassing is voor
Optie van de inrichter
elke nieuwe aangeslotene.
U hebt het recht een ander kapitaal bij overlijden te kiezen uit het in het
pensioenreglement gedefinieerd keuzeaanbod, bij toetreding, wijziging van de
gezinssituatie, bij inpandgeving en op de jaarlijkse aanpassingsdatum.
OVERZICHT VAN DE WAARBORGEN BIJ INVALIDITEIT
Bedrag waarop u na het verstrijken van de eigen risicotermijn recht heeft
invaliditeitsverzekering
tijdens de periode van invaliditeit.
Indien de rente na een jaar wordt aangepast, vindt u hier de jaarrente vanaf het
rente (2e jaar)
tweede jaar.
De termijn die dient verstreken te zijn voordat een rente wordt uitbetaald.
eigen risicotermijn
De invaliditeitsrente die de inrichter voorstelt en die van toepassing is voor
Optie van de inrichter
elke nieuwe aangeslotene
U hebt het recht een andere invaliditeitsrente te kiezen uit het in het
pensioenreglement gedefinieerd keuzeaanbod bij toetreding, wijziging van de
gezinssituatie, bij inpandgeving en op de jaarlijkse aanpassingsdatum
OVERZICHT VAN DE WAARBORG PREMIEVRIJSTELLING
In geval van invaliditeit neemt VIVIUM de premiebetaling (zowel voor de inrichter als voor u) van het
pensioen- en overlijdensplan over, zodat de verzekerde prestaties tijdens de periode van invaliditeit verder
opgebouwd worden. De premiebetaling wordt overgenomen na het verstrijken van de eigen risicotermijn.
OVERZICHT VAN DE WAARBORGEN BIJ ONGEVALLEN
Een eenmalige kapitaaluitkering bij overlijden of arbeidsongeschiktheid
ongevallenverzekering
ten gevolge van een ongeval.
De kapitaalsuitkering bij overlijden of arbeidsongeschiktheid die de inrichter
Optie van de inrichter
voorstelt en die van toepassing is voor elke nieuwe aangeslotene.
U hebt het recht een andere kapitaalsuitkering te kiezen uit het in het
pensioenreglement gedefinieerd keuzeaanbod bij toetreding, wijziging van de
gezinssituatie, bij inpandgeving en op de jaarlijkse aanpassingsdatum
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TERMINOLOGIE VAN TOEPASSING OP HET VOLLEDIGE BENEFIT STATEMENT
Datum van aansluiting aan de vermelde waarborg.
aansluitingsdatum
De in het contract vastgestelde einddatum voor de betreffende waarborg.
einddatum
Het tijdstip voor elke waarborg waarop de te verzekeren prestaties en premies
berekeningsdatum
werden berekend.
Het bezoldigingsbedrag dat in uw geval wordt gebruikt als berekeningsbasis
referentiebezoldiging
voor de waarborgen en premies.
Het betalen van een premie en/of een koopsom.
financiering
TERMINOLOGIE VAN TOEPASSING OP DE PENSIOENFICHE YYYY
Dit is de pensioenreserve die u op 01/01/yyyy al heeft opgebouwd in dit
pensioenreserve op
pensioenplan. Uw pensioenreserve zal nog verder evolueren tot aan uw
01/01/yyyy
pensioenleeftijd. Meestal wordt dit bedrag 'verworven reserve' genoemd.
Dit aanvullend pensioen zal u krijgen op de pensioenleeftijd bepaald in uw
verworven prestatie op
contract als u uw pensioenreserve tot dan in dit plan laat staan. Bij de
01/01/yyyy
berekening van dit bedrag wordt enkel gekeken naar uw pensioenreserve en
dienstjaren bij de inrichter tot 01/01/yyyy. Er wordt nog geen rekening
gehouden met uw toekomstige pensioenopbouw op basis van de dienstjaren
bij uw inrichter na 01/01/yyyy.
Dit is een raming van het aanvullend pensioen dat u op pensioenleeftijd kan
verwachte prestatie op
krijgen als:
01/01/yyyy
- u in dienst blijft bij uw inrichter tot aan uw pensioen;
- u aangesloten blijft bij dit pensioenplan tot aan uw pensioen;
- het pensioenplan hetzelfde blijft;
- de bijdrage voor dit plan dezelfde blijft als het afgelopen jaar;
- uw persoonlijke gegevens zoals uw loon of gezinstoestand dezelfde blijven.
Omwille van deze veronderstellingen kan de raming verschillen van het
bedrag dat u op pensioenleeftijd echt zal krijgen.
Deze raming is enkel informatief en er kan geen recht op een aanvullend
pensioen aan ontleend worden.
Vaak voorziet het aanvullend pensioenplan ook een overlijdensdekking. Uw
overlijdensdekking op
partner, kinderen of andere begunstigden krijgen dan een bedrag uitbetaald als
01/01/yyyy
u sterft vóór uw pensioen. Dit is het bedrag dat aan uw begunstigden zou zijn
uitbetaald als u op 01/01/yyyy zou zijn overleden.
Soms voorziet het pensioenplan ook een aanvullende verzekering tegen het
bijkomende dekkingen op
risico ongeval. In dat geval ontvangen uw begunstigden een extra bedrag als u
01/01/yyyy: overlijden door
vóór uw pensioen zou sterven door een ongeval.
een ongeval
Hier ziet u of er op 01/01/yyyy voor u een aanvullende dekking was voorzien
in dit pensioenplan.
Soms voorziet het pensioenplan ook een aanvulling op uw overlijdensdekking
bijkomende dekkingen op
voor uw kinderen. In dat geval krijgen uw kinderen tot een bepaalde leeftijd
01/01/yyyy: wezenrente
een periodieke wezenrente (bijvoorbeeld een maandelijks bedrag) als u sterft
vóór uw pensioen. Hier ziet u of er op 01/01/yyyy voor u een wezenrente was
voorzien in dit pensioenplan.

