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NN STRATEGY NIET-FISCAAL biedt de verzekeringnemer de mogelijkheid om in één contract een door de 
maatschappij gewaarborgd rendement (tak 21-luik) en/of een rendement gekoppeld aan beleggingsfondsen (tak 23-
luik) te combineren. U vindt meer informatie over de doelstellingen van het tak 21-luik en elk beleggingsfonds van 
het tak 23-luik in de rubriek "Wat is dit voor een product?" van het Document met aanvullende precontractuele 
informatie over NN Strategy niet-fiscaal – tak 21-luik en in het beheersreglement van de tak 23-beleggingsfondsen 
van NN Strategy, beschikbaar op http://www.nn.be. 
 
Bovendien kan de verzekeringnemer naast de hoofdwaarborgen leven/overlijden intekenen op optionele 
overlijdensdekkingen en/of bijkomende waarborgen. Deze waarborgen vormen het onderwerp van deze bijlage.  
  
Naast de hoofdwaarborgen bij leven en bij overlijden, kan het contract de volgende waarborgen omvatten: 

 een optionele overlijdensdekking; 

 een bijkomende overlijdensdekking door ongeval;  

 een bijkomende invaliditeitsdekking.  

 
De bijzondere voorwaarden vermelden de waarborgen die de verzekeringnemer heeft gekozen en die door  
de maatschappij zijn aanvaard. 

    Waarborgen BIJ OVERLIJDEN (DOOR ONGEVAL)  

 Dekking 'minimaal overlijdenskapitaal': 

o De begunstigde heeft recht op de contractwaarde of minstens op het 

overlijdenskapitaal, voorzien in de bijzondere voorwaarden, indien dit bedrag hoger is 

dan de contractwaarde. De verzekeringnemer bepaalt het minimale overlijdenskapitaal. 

 Dekking 'aanvullend overlijdenskapitaal':  

o De begunstigde heeft recht op de contractwaarde, vermeerderd met een aanvullend 

bedrag, voorzien in de bijzondere voorwaarden. De verzekeringnemer bepaalt dit 

bedrag. 

 

De aanvullende overlijdensdekkingen worden gefinancierd door premies af te houden van de 

contractreserve, die is opgebouwd uit de stortingen voor de hoofdwaarborgen. Zodra deze 

reserve ontoereikend is om de premie van de aanvullende overlijdensdekking te financieren, 

wordt deze dekking opgeheven, overeenkomstig artikel 16 van de algemene voorwaarden. 

 

 Bijkomende optionele waarborg 'ongeval': 

Bij overlijden door ongeval (of bij volledige en permanente invaliditeit ten gevolge van een 

ongeval): 

o Het overlijdenskapitaal door ongeval, vastgelegd in de bijzondere voorwaarden, wordt 

aan de begunstigde gestort.  

 

IN GEVAL VAN INVALIDITEIT  

 Optionele bijkomende waarborg bij invaliditeit: 

o Waarborg 'vrijstelling van premies': 

Als de verzekerde wordt gediagnosticeerd met een invaliditeit van minstens 25%, dan 

staat de maatschappij tijdens de invaliditeitsperiode en in verhouding tot het 

invaliditeitspercentage in voor de betaling van de verzekeringspremies voor de 

hoofdwaarborg en de eventuele aanvullende waarborg(en). 

o Optionele bijkomende waarborg 'invaliditeitsrente': 

 Als de verzekerde wordt gediagnosticeerd met een invaliditeit van minstens 25%, dan 

keert de maatschappij gedurende de volledige invaliditeitsperiode aan de verzekerde 

een rente uit die in verhouding staat tot het invaliditeitspercentage. De 
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verzekeringnemer bepaalt het bedrag van deze rente, binnen bepaalde grenzen 

(afhankelijk van het bedrag van de hoofdwaarborg en de inkomsten van de verzekerde); 

 Om in aanmerking te komen voor de bijkomende waarborg voor invaliditeit, dient de 

verzekerde eveneens in te tekenen op de bijkomende waarborg 'vrijstelling van 

premies'. 

 Bij invaliditeit van de verzekerde, veroorzaakt door een ongeval of ziekte, keert de 

Maatschappij tijdens de invaliditeit de rente uit die is voorzien in de bijzondere 

voorwaarden en die in verhouding staat tot de invaliditeitsgraad. De eventuele 

indexering van de rente wordt opgeschort tijdens de duur van de invaliditeit. 

Deze jaarlijkse rente mag nooit hoger zijn dan 80% van de bruto jaarlijkse 

beroepsinkomsten die de Verzekerde ontving tijdens het laatste belastbare boekjaar 

voor de aanvang van de invaliditeit. Vergoedingen in de vorm van schadevergoedingen 

en interesten, wettelijke of extralegale vergoedingen of rentes, betaald door 

verzekeringsmaatschappijen, ziekteverzekeringen of werkgevers en waarvan de 

Verzekerde al genoot, worden niet in beschouwing genomen bij het bepalen van de 

bruto jaarlijkse beroepsinkomsten. 

Deze jaarlijkse rente wordt verminderd met de wettelijke of extralegale vergoedingen 

of rentes die de verzekeringsmaatschappijen, ziekteverzekering of werkgevers ten 

gevolge van de nieuwe invaliditeit betalen. 

 

De financiering van de bijkomende waarborgen "ongeval" en "invaliditeit" vindt plaats door 

betaling van aanvullende premies, bovenop de stortingen voor de hoofdwaarborgen. 

Overeenkomstig artikel 16 van de algemene voorwaarden zijn de gewaarborgde uitkeringen voor 

deze bijkomende waarborgen enkel verworven in de mate dat de aanvullende premies zijn 

betaald. 

Algemeen 

Duur  De duur van contracten met bijkomende invaliditeitswaarborgen moet minstens  

10 jaar bedragen. 

 Aanvullende overlijdensdekkingen duren maximaal tot de 80e verjaardag van de verzekerde. 

Bijkomende waarborgen voor invaliditeit duren maximaal tot de 65e verjaardag van de 

verzekerde. 

Premie 
Bijkomende waarborgen zijn enkel compatibel met terugkerende premies. 

De frequentie van de terugkerende premies is vrij en kan maandelijks / driemaandelijks / 

halfjaarlijks / jaarlijks zijn. 

Een jaarlijkse indexatie van de terugkerende premies op basis van een vast percentage van 1 

tot 5% is mogelijk. 

Praktische 

informatie 

 Aanvullende informatie over dit levensverzekeringsproduct is beschikbaar in de 

algemene voorwaarden. U kunt deze op verzoek kosteloos verkrijgen op de 

maatschappelijke zetel van Delta Lloyd Life nv of op ieder ogenblik raadplegen op de 

website www.nn.be. 

 Het beleid met betrekking tot het beheer van belangenconflicten bij Delta Lloyd Life nv is 

beschikbaar op www.nn.be in de rubriek "Overige", beschikbaar onderaan iedere 

bladzijde van de website. 

 Een keer per jaar verstrekt de maatschappij aan de verzekeringnemer de juridische 

informatie met betrekking tot de evolutie van het NN Strategy-contract. 

 Dit informatieblad wordt regelmatig bijgewerkt. De meest actuele versie is altijd 

beschikbaar op www.nn.be in de rubriek juridische documenten. 

 


