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Bijvoegsel van 15 juni 2006 bij de algemene voorwaarden
CREST met referentie 4200513-06.2005 en Free CREST met referentie 4185164-03.2006

De huidige bepalingen betreffende de opnemingsvergoeding die van toepassing is op de (Free) CREST40-
formule, zoals beschreven in de derde paragraaf van artikel 5 van de algemene voorwaarden, worden vanaf
heden vervangen door nieuwe bepalingen. 
Bijgevolg is de volgende paragraaf van de algemene voorwaarden niet meer van toepassing: 

Elke opname die in de loop van de eerste drie jaar vanaf de aanvangsdatum van het contract gedaan
wordt, wordt verminderd met een opnamevergoeding gelijk aan 0,1% van het opgenomen bedrag per
nog te lopen maand (maand van de opname inbegrepen) tot het einde van deze periode.
Bovendien wordt voor elke opname in het kader van de (Free) CREST40-formule, een
opnamevergoeding ingehouden wanneer de waarde van de Dow Jones EURO STOXX 50-index bij uw
aanvraag tot opname gedaald is ten opzichte van de waarde die 3 jaar eerder werd geobserveerd of op
het ogenblik van de aanvang van het contract indien deze recenter is. De voet van deze
opnamevergoeding stemt overeen met het percentage van deze daling. De indexen die in aanmerking
worden genomen om dit percentage te bepalen zijn enerzijds, de laatste waarde van de index bekend op
de gevraagde opnamedatum, maar ten vroegste op de datum waarop wij in het bezit zijn van uw
formele aanvraag tot opname en de hieronder bepaalde vereiste stukken en anderzijds de laatst bekende
waarde van de index hetzij, dag per dag, 3 jaar voor deze datum, hetzij op de datum van de aanvang
van het contract, indien deze recenter is.
De ten titel van opnamevergoeding ingehouden globale voet zal nooit meer bedragen dan 5 %,
verminderd met 1 % per jaar in de loop van de laatste vijf jaar van het contract.

Vanaf heden wordt deze paragraaf vervangen door onderstaande bepalingen: 

Elke opneming die in de loop van de eerste drie jaar vanaf de aanvangsdatum van het contract gedaan
wordt, wordt verminderd met een opnemingsvergoeding gelijk aan 0,1% van het opgenomen bedrag
per nog te lopen maand (maand van de opneming inbegrepen) tot het einde van deze periode.
Voor elke opneming die in het kader van de (Free) CREST40-formule wordt uitgevoerd meer dan zes
maanden na de aanvang van het contract, is de ingehouden opnemingsvergoeding echter gelijk aan 3 %
van het opgenomen bedrag wanneer op het ogenblik van de opneming (dat wil zeggen de gevraagde
opnemingsdatum, maar ten vroegste op de datum waarop wij in het bezit zijn van uw formele aanvraag
tot opneming en de hieronder bepaalde vereiste stukken) de waarde van de Dow Jones EURO STOXX
50-index meer dan 10 % gedaald is ten opzichte van de waarde die 3 jaar eerder werd geobserveerd.
De indexen die in aanmerking worden genomen, zijn die van de laatste werkdag van de maand die elk
van deze datums voorafgaat. Wij behouden ons evenwel het recht voor de laatste index in aanmerking
te nemen die bekend is op deze datums als, op het ogenblik van de opneming (zoals hiervoor bepaald),
een daling van de index van meer dan 10 % werd vastgesteld sinds het begin van de maand van deze
opneming.
Deze vergoeding van 3 % zal echter niet worden ingehouden indien het contract minder dan 3 jaar
eerder is ingegaan en er geen daling van meer dan 10 % werd geobserveerd ten opzichte van de waarde
bij de aanvang van het contract. Het percentage van 3 % wordt verminderd met 1 % per jaar in de loop
van de laatste drie jaar van het contract. 
In alle gevallen waarin deze vergoeding niet verschuldigd is, blijven de in paragraaf 3 van dit artikel
beschreven voorwaarden van toepassing.

Dit bijvoegsel is onmiddellijk van toepassing, dus ook op de eventuele lopende aanvraag tot opneming.
Juni 2006.
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