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Campagne NN Lifelong Income
Reglement 

Deze tijdelijke campagne wordt georganiseerd door Bank Nagelmackers nv, met 
maatschappelijke zetel gelegen te Sterrenkundelaan 23, 1210 Brussel, RPR Brussel, BTW BE 
0404.140.107 (hierna: ‘Nagelmackers’). 

De campagne loopt van 15/05/2020 tot en met 30/06/2020 (hierna: de ‘actieperiode’). 
De volgende voorwaarden zijn van toepassing om geldig deel te nemen aan de campagne. 

1. Onderschrijven NN Lifelong Income zonder overdracht reserve

Elke natuurlijke persoon die tijdens de actieperiode via de bemiddeling van Nagelmackers een 
nieuw NN Lifelong Income-contract onderschrijft voor een bedrag van 50.000 euro of meer, 
dient op dat instapbedrag geen instapkosten te betalen. 

Indien gehuwden of wettelijk samenwonenden elk gelijktijdig een nieuw NN Lifelong Income-
contract onderschrijven tijdens de actieperiode, kunnen er twee contracten van elk minimum 
25.000 euro onderschreven worden zonder instapkosten op dat instapbedrag.

De overige kosten en lasten verbonden aan het NN Lifelong Income-contract, inclusief de 
verzekeringstaks van 2%, blijven evenwel onverminderd van toepassing.

Op bijstortingen in bestaande NN Lifelong Income-contracten, inclusief bijstortingen in 
contracten afgesloten tijdens de actieperiode, blijven de normale instapkosten van toepassing.

2. Onderschrijven NN Lifelong Income met overdracht reserve 

2.1 Toepassingsgebied en voordeel
Natuurlijke personen die (i) verzekeringnemer zijn van een bestaand NN Eternal of NN Eternal 
Alpha-contract en die (ii) via de bemiddeling van Nagelmackers de reserve van dat contract 
geheel of gedeeltelijk overdragen naar een nieuw NN Lifelong Income-contract dat tijdens de 
actieperiode wordt onderschreven, kunnen dat nieuw contract uitzonderlijk onderschrijven 
vanaf 25.000 euro indien die som gefinancierd wordt vanuit de reserve van het bestaande NN 
Eternal of NN Eternal Alpha-contract. 

Natuurlijke personen die voldoen aan de voorwaarden uit de eerste alinea van dit artikel en 
die minstens 25.000 euro overdragen, dienen bovendien geen instapkosten te betalen op het 
instapbedrag dat naar het nieuwe NN Lifelong Income-contract wordt overgedragen.

De overige kosten en lasten verbonden aan het NN Lifelong Income-contract blijven evenwel 
onverminderd van toepassing. 

Op bijstortingen in bestaande NN Lifelong Income-contracten, inclusief bijstortingen in 
contracten afgesloten tijdens de actieperiode, blijven de normale instapkosten van toepassing.

2.2 Uitsluiting NN Strategy Eternal en NN Strategy Eternal Alpha-contracten
Deze campagne is niet van toepassing op de overdracht van de reserve van een bestaand NN 
Strategy Eternal of NN Strategy Eternal Alpha-contract. 

Wanneer in dit reglement verwezen wordt naar een NN Eternal of NN Eternal Alpha-contract, 
wordt daarmee nooit een NN Strategy Eternal of NN Strategy Eternal Alpha-contract bedoeld. 

2.3 Bijkomende voorwaarden
De voordelen bepaald onder artikel 2.1 worden enkel toegekend indien aan de volgende 
bijkomende voorwaarden wordt voldaan:
• De overdracht van de reserve van een bestaand NN Eternal of NN Eternal Alpha-contract 

naar het nieuwe NN Lifelong Income-contract vindt plaats middels het daartoe bestemde 
formulier, zonder tussentijdse omzetting van de reserve in cash;

• In waarborg gegeven contracten komen niet in aanmerking voor een overdracht naar NN 
Lifelong Income; en

• Als de begunstiging van het contract werd aanvaard, dienen alle aanvaardende begunstigden 
een recto-versokopie van hun identiteitskaart te bezorgen en de volgende documenten 
voor akkoord te ondertekenen: (i) het aanvraagdocument voor de overdracht en (ii) het 
verzekeringsvoorstel.

3. Onderschrijven NN Lifelong Income met overdracht reserve en vrijstelling taks

Indien zowel aan de voorwaarden bepaald onder artikel 2 als aan onderstaande voorwaarden 
wordt voldaan, is er tevens geen verzekeringstaks verschuldigd op het bedrag dat wordt 
overgedragen van het bestaande NN Eternal of NN Eternal Alpha-contract naar het nieuwe NN 
Lifelong Income-contract:
• De verzekeringnemer en de verzekerde van het bestaande over te dragen NN Eternal of NN 

Eternal Alpha-contract zijn eveneens de verzekeringnemer en de verzekerde van het NN 
Lifelong Income-contract. De begunstigden bij overlijden mogen worden gewijzigd; 

• Het NN Eternal of NN Eternal Alpha-contract waarvan de reserve wordt overgedragen liep 
minstens 8 jaar;

• De reserve-overdracht wordt gefinancierd door de reserve van het bestaande NN Eternal of 
NN Eternal Alpha-contract en er mag geen afkoop plaatsvinden bij de overdracht; en

• Betreft het een NN Eternal of NN Eternal Alpha-contract dat afloopt, dan moet Nagelmackers 
in het bezit zijn van de aanvraag tot overdracht en dan moet het NN Lifelong Income-
verzekeringsvoorstel minstens 21 kalenderdagen voor de einddatum van het bestaande NN 
Eternal of NN Eternal Alpha-contract opgemaakt zijn. 

Indien niet aan elk van deze voorwaarden wordt voldaan, blijft de geldende verzekeringstaks 
van 2% onverminderd van toepassing en kan die alsnog van de verzekeringnemer gevorderd 
worden.

4. Bijzonderheden NN Lifelong Income-contract

De verzekeringnemer kan het NN Lifelong Income-contract enkel onderschrijven indien 
Nagelmackers daartoe een positief advies geeft overeenkomstig (i) de toepasselijke wet- en 
regelgeving en (ii) het beleggersprofiel van de cliënt.

Het moment waarop de rekening van NN Insurance wordt gecrediteerd, zal gelden als moment 
waarop het nieuwe NN Lifelong Income-contract is onderschreven en zal bijgevolg bepalen of 
de cliënt binnen de actieperiode aan de campagne heeft deelgenomen.

5. Slotbepalingen

Nagelmackers houdt zich het recht voor om de looptijd van deze campagne te wijzigen of 
deze campagne vervroegd stop te zetten. In dat geval zal dit reglement onmiddellijk in die zin 
aangepast worden. 

Nagelmackers is in geen geval aansprakelijk voor overmacht of voor nadelige gevolgen daarvan 
op deze campagne. Overmacht in hoofde van derden die diensten verlenen aan Nagelmackers 
geldt ook als overmacht in hoofde van de bank zelf.

Nagelmackers behoudt zich het recht voor om uw deelname aan deze campagne te weigeren, 
om u enig onder deze campagne toegekend voordeel te ontzeggen of om alsnog enig onder 
deze campagne toegekend voordeel van u terug te vorderen bij misbruik of oneigenlijk gebruik 
van de campagne of indien u niet (langer) voldoet aan de deelnemingsvoorwaarden.
Op deze campagne is het Belgische recht van toepassing. 05
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