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Voor de toepassing van het contract wordt verstaan onder :
Wij : de verzekeringsmaatschappij, d.w.z. AXA Belgium N.V.
U : de intekenaar die het contract met de verzekeringsmaatschappij sluit
CREST Cap10 is een kapitalisatiecontract geregeld door de
Belgische wet.

1 AANVANG VAN HET CONTRACT
Het contract gaat in bij de definitieve ontvangst van uw storting
met een minimumbedrag van 2.500 EUR op onze bankrekening, maar ten vroegste op de dag waarop wij in het bezit zijn
van alle elementen die nodig zijn om de aanvraag tot intekening te registreren.

2 OPZEGGING VAN HET CONTRACT
U kunt het contract opzeggen en de terugbetaling van uw
storting vragen binnen dertig dagen te rekenen vanaf de aanvang van het contract. Uw opzegging gaat in op het ogenblik
van de kennisgeving die ons wordt gedaan bij aangetekende
brief, bij deurwaardersexploot of door afgifte van een brief
tegen ontvangstbewijs.
De betaling wordt gedaan na ontvangst van de door onze
maatschappij gevraagde bewijsdocumenten en van uw exemplaar van het contract.

3 KAPITALISATIE
U doet op het contract een eenmalige storting. Deze storting
geniet, na aftrek van de instaptoeslag, bij de definitieve ontvangst ervan op onze bankrekening, de rentevoet die op dat
ogenblik van kracht is en die vermeld is in de bijzondere
voorwaarden. Deze rentevoet is gewaarborgd tot 31 december
van het negende kalenderjaar te rekenen vanaf het jaar van de
storting. De aldus opgebouwde reserve geniet vervolgens, tot
de afloop van het contract, de rentevoet vermeld in de bijzondere voorwaarden van het contract. Voor de toepassing van
deze bepalingen wordt een storting van voor de aanvang van
het contract geacht op die datum te zijn ontvangen.
De opgebouwde reserve kan bovendien een winstdeling
genieten volgens de hieronder beschreven modaliteiten.

4 WINSTDELING
De stortingen die wij in het kader van de contracten CREST
Cap10 ontvangen, maken het voorwerp uit van een specifieke
activabeheerstechniek.
Elk jaar kunnen wij beslissen een deel van de behaalde
opbrengsten te verdelen, in de vorm van een winstdeling,
onder de per 31 december van het afgelopen boekjaar lopende contracten CREST Cap10, conform het winstdelingsplan dat
bij de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen
werd ingediend.

Het globale rendement voor het betrokken boekjaar houdt
rekening met deze winstdeling, die wordt toegekend in de
vorm van een aanvullende interest toegevoegd aan de op het
einde van dit boekjaar gevormde reserve. De contracten die, in
de loop van het boekjaar, een rentevoet zouden hebben
genoten dat dit globale rendement overstijgt, behouden hun
interestpercentage voor dit boekjaar.
De winstdeling bepaald op 1 januari van het boekjaar volgend
op dat van de resultaten, wordt pas verworven onder
voorbehoud van goedkeuring van de rekeningen van onze
maatschappij door de algemene vergadering en indien de
operaties rendabel zijn.

5 BESCHIKBAARHEID VAN DE RESERVE
U kunt op elk ogenblik een gedeelte of het volledige bedrag
van uw reserve opnemen.
Het beschikbare bedrag wordt berekend op de dag waarop wij
in het bezit zijn van uw formele aanvraag om opname, samen
met alle nodige elementen. Bij de berekening van het
opgenomen bedrag zal rekening worden gehouden met de fiscale inhouding en de eventuele opnamevergoeding.
In geval van volledige opname in de loop van de eerste vijf jaar
te rekenen vanaf de aanvang van het contract, wordt de reserve verminderd met een vergoeding gelijk aan het verschil tussen de reeds op het contract toegekende interesten (gewaarborgde rentevoet en eventuele winstdelingen) en de interesten
die toegekend zouden zijn geweest indien het contract, vanaf
de aanvang ervan, de rentevoet had genoten die vermeld is in
de bijzondere voorwaarden onder de rubriek «Percentages
gebruikt voor de berekening van de opnamevergoeding tijdens
de eerste vijf jaar na de aanvangsdatum». Deze vergoeding is
beperkt tot 5% van de reserve, waarbij dit percentage wordt
verminderd met 1% per jaar in de loop van de laatste 5 jaar van
het contract.
In geval van gedeeltelijke opname is bovenstaande regel van
toepassing naar verhouding van het bedrag van de gedeeltelijke opname.
Als u gedeeltelijke opnamen doet, moeten deze minstens
500 EUR bedragen en moet er een minimumreserve van
1.250 EUR op het contract blijven staan.
Uw aanvraag om opname moet gebeuren per gedateerd en
ondertekend schrijven. De opname wordt als definitief
beschouwd op de datum waarop u de kwitantie of het vervangend document ondertekent. De betaling wordt gedaan na
ontvangst van de ondertekende kwitantie of van het ondertekend vervangend document, van de door onze maatschappij
gevraagde bewijsdocumenten en, in geval van volledige opname, van uw exemplaar van het contract.
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Het contract geeft geen recht op voorschotten.

6 JAARLIJKSE INFORMATIE
Elk jaar beschikt u over informatie over het bedrag van de
opgebouwde reserve en de eventuele verworven winstdeling.

7 AFLOOP VAN HET CONTRACT
Het contract loopt af op de datum vermeld in de bijzondere
voorwaarden, behalve indien het, omwille van een volledige
opname, reeds eerder is afgelopen. De betaling van het kapitaal bepaalt in de bijzondere voorwaarden van het contract dat overeenstemt met de opgebouwde en niet-opgenomen
reserve - na aftrek van de fiscale inhouding, wordt gedaan na
ontvangst van de door onze maatschappij gevraagde bewijsdocumenten en van uw exemplaar van het contract.

8 FISCALE ASPECTEN
Alle huidige en toekomstige belastingen, taksen en bijdragen
van toepassing op het contract of op de door u of door ons verschuldigde sommen, zijn te uwen laste.
De fiscale en/of sociale lasten die eventueel op de storting worden opgelegd, worden bepaald door de wetgeving van het
land van uw verblijfplaats.

De op de uitkeringen toepasselijke belastingen en eventuele
andere lasten worden vastgelegd door de wet van het land van
uw verblijfplaats en/of door de wet van het land waar de
inkomsten worden verkregen.
Indien de intekenaar een natuurlijk persoon is, worden de successierechten bepaald door de fiscale wetgeving van het land
van de verblijfplaats van de overledene en/of de wet van het
land van de verblijfplaats van de erfgenamen.

9 UW AANGEWEZEN GESPREKSPARTNER
Uw adviseur is een specialist die u kan helpen. Zijn rol bestaat
erin u in te lichten over uw contract en de prestaties die eruit
voortvloeien en voor u alle stappen te ondernemen bij ons.
Hij staat u eveneens terzijde mocht er tussen u en ons een probleem rijzen. Indien u vindt dat u op die manier niet de beste
oplossing hebt verkregen, kunt u terecht bij de Ombudsman
van de Verzekeringen, de Meeûsplantsoen 35 te 1000 Brussel
(fax 02 547 59 75, e-mail : info@ombudsman.as) of bij de
Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen,
Congresstraat 10-16 te 1000 Brussel (fax 02 220 58 17, e-mail :
info@cbfa.be).
U kunt zich ook altijd tot de rechtbank wenden.
Alle mogelijke betwistingen vallen uitsluitend onder de
bevoegdheid van de Belgische rechtbanken.
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De opname van de volledige reserve maakt een einde aan het
contract.

