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artikel 1  Definities

Titularis: natuurlijk persoon of rechtspersoon die een 
‘M-budget‘-overeenkomst heeft gesloten.

Maatschappij: Nateus nv.
Verzekeringsonderneming toegelaten onder codenum-
mer 0196 - RPR 0404 484 654.

M-budget: de onderhavige overeenkomst voor de maande- 
lijkse betaling van de premies van de vervaldagberichten, 
gesloten tussen de titularis en de maatschappij.

Vervaldagbericht: kennisgeving betreffende de betaling 
van de verzekeringspremies, de aflossingen van kapitaal 
en interesten op leningen, met inbegrip van de belastin-
gen en kosten, met betrekking tot de contracten die deel 
uitmaken van de ‘M-budget’-overeenkomst. De verval-
dagberichten zullen geboekt worden op hun vervaldag.

Maandbedrag: bedrag dat de titularis maandelijks moet 
betalen krachtens de ‘M-budget’-overeenkomst.

artikel 2  Toepassingsgebied

‘M-budget’ is van toepassing op alle bij de maatschappij 
afgesloten verzekeringscontracten en/of leningen (met 
uitzondering van de tijdelijke contracten) waarvan de  
titularis de enige verzekeringnemer is of waarvan de 
vervaldagberichten op zijn naam worden opgesteld, 
ongeacht of deze contracten gesloten werden of van kracht 
werden vóór of na het afsluiten van het ‘M-budget’.

De verzekeringscontracten die afgesloten zijn door de 
echtgeno(o)t(e), de partner of de kinderen ten laste en die 
gedomicilieerd zijn op hetzelfde adres, kunnen eveneens 
deel uitmaken van de ‘M-budget’ van de titularis. Het 
minimummaandbedrag van de ‘M-budget’ bedraagt e 25. 

artikel 3  Inwerkingtreding

‘M-budget’ wordt van kracht op de in de Bijzondere 
Voorwaarden vastgelegde datum, na aanvaarding door 
de maatschappij van het verzoek om toetreding van de 
titularis en na aanvaarding van de domiciliëringsopdracht 
door de financiële instelling van de titularis.

De vervaldagberichten met betrekking tot de contracten 
die deel gaan uitmaken van de Bijzondere Voorwaarden 
van het ‘M-budget’ en die vervallen zijn vóór de datum 
waarop het ‘M-budget’ van kracht wordt, moeten wel 
apart betaald worden vooraleer het ‘M-budget’ in voege 
zal treden.

artikel 4  Betalingswijze en bankdomiciliëring

Het maandbedrag wordt vooruitbetaald de derde kalen-
derdag van elke maand en voor de eerste keer tijdens de 
maand van de inwerkingtreding van het ‘M-budget’.

De titularis verbindt zich ertoe zijn financiële instelling 
een domiciliëringsopdracht te geven ten voordele van de 
maatschappij.

De ‘M-budget’-overeenkomst wordt van kracht op 
het moment dat de maatschappij te kennen geeft de 
overeenkomst te aanvaarden en zodra zij in het bezit 
is van de door de financiële instelling van de titularis 
bekrachtigde domiciliëringsopdracht. Tijdens deze 
bekrachtigingsperiode, die maximaal 3 maanden mag 
duren, betaalt de titularis per overschrijving.

Zodra de maatschappij bericht ontvangt dat de bank-
domiciliëringsopdracht is aanvaard, zal zij het verzoek om 
betaling van het maandbedrag richten tot de financiële 
instelling van de titularis.

De titularis die van financiële instelling verandert, moet 
de maatschappij hiervan onmiddellijk op de hoogte bren-
gen en de nodige stappen ondernemen om ervoor te zor-
gen dat de maandbedragen regelmatig betaald blijven.

Hij moet onmiddellijk een nieuwe domiciliëringsopdracht 
ten voordele van de maatschappij indienen bij zijn nieuwe 
financiële instelling.

Indien het maandbedrag niet betaald wordt na de eerste 
aanbieding van de domiciliëring aan de financiële instelling 
van de titularis, zal de maatschappij een tweede verzoek 
om betaling richten aan deze financiële instelling.

Na 2 vruchteloze pogingen zal het maandbedrag als 
onbetaald worden beschouwd en neemt de ‘M-budget’-
overeenkomst onmiddellijk een einde.

Met het oog hierop zal de maatschappij de titularis ervan 
op de hoogte brengen dat de overeenkomst beëindigd 
is en zal zij het nog verschuldigde saldo vorderen via de 
reactivering van het vervaldagbericht zoals opgenomen in 
de berekening van het maandbedrag van het ‘M-budget’.

De ‘M-budget’-overeenkomst kan opnieuw in werking 
treden na betaling van de achterstallige maandbedragen. 
De overeenkomst wordt echter definitief beëindigd indien, 
tijdens een periode van 12 maanden, 2 maandelijkse 
termijnen na het eerste verzoek niet betaald werden.

artikel 5  Berekening

Alle contracten die deel uitmaken van het ‘M-budget’ 
worden in maandelijkse bedragen opgesplitst. Bij elke 
contractuele wijziging (toevoeging van een aanhangsel 
dat gevolgen heeft voor de premie) of ondertekening van 
een nieuw contract zullen de premies, na opsplitsing 
in maandelijkse bedragen, meegeteld worden voor de 
berekening van het volgende maandbedrag.

Wanneer een contract gewijzigd wordt, kan het maand-
bedrag dus veranderen.

De titularis wordt door middel van een uittreksel op 
de hoogte gebracht van elke wijziging van het maand-
bedrag.
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artikel 6   Informatie aan de titularis

Op de dag van de inwerkingtreding van het ‘M-budget’ 
ontvangt de titularis een overzicht van alle contracten die 
opgenomen zijn in het ‘M-budget’.

De maatschappij zal de titularis bovendien op de hoogte 
brengen van de opzegging van de onderhavige overeen-
komst.

Het beheer van het ‘M-budget’ is gratis voor de titularis 
voorzover die zijn contractuele verplichtingen nakomt.

artikel 7   Einde van de overeenkomst

Opzegging op initiatief van een van de partijen: de 
titularis of de maatschappij kan het ‘M-budget’ zonder 
kosten opzeggen door middel van een aangetekende 
brief en met inachtneming van een opzegtermijn van  
3 maanden.

Beëindiging van rechtswege: 

-  op de dag dat het maandbedrag voor het laatst werd 
betaald indien de titularis overlijdt of failliet of bankroet 
wordt verklaard;

-  op de einddatum van het laatste contract dat deel 
uitmaakt van het ‘M-budget’.

Beëindiging omdat de titularis zijn verplichtingen niet 
nakomt:

-  indien de maatschappij geen nieuwe domiciliërings-
overeenkomst ontvangt binnen 3 maanden na de 
herroeping van de oude domiciliëring;

-  op de vervaldag van het maandbedrag indien dit niet 
vereffend werd door de financiële instelling van de 
titularis;

-  indien de titularis zijn andere contractuele verplich-
tingen ten opzichte van de maatschappij niet nakomt.

artikel 8   Gevolgen van de beëindiging van de 
overeenkomst

Indien er een saldo overblijft ten gunste van de 
titularis 

De maatschappij zal dit saldo vereffenen binnen 15 dagen 
na de beëindiging van het contract door overschrijving op 
het bekende rekeningnummer.

Indien er een saldo overblijft ten gunste van de 
maatschappij

De titularis verbindt zich ertoe dit saldo te vereffenen 
binnen 15 dagen na de einddatum van het ‘M-budget’.

Het saldo van het ‘M-budget’ ten gunste van de maat- 
schappij wordt getransfereerd naar de vervaldagberichten 
met inachtneming van de volgende prioriteiten:

1° de hypothecaire leningen;

2° de persoonlijke leningen;

3° de premies Leven;

4° de andere vervaldagberichten in aflopende volgorde 
van de vervaldagen in aflopende volgorde van de 
verschuldigde bedragen wat betreft de premies die op 
dezelfde datum vervallen.

Indien het ‘M-budget’ opgezegd wordt door de 
maatschappij wegens niet-betaling, dan worden de 
contracten die deel uitmaken van het ‘M-budget’ van 
rechtswege geannuleerd overeenkomstig de van kracht 
zijnde regelgeving voor deze premies.

De aanvankelijke wijze van opsplitsing van de 
contracten die deel uitmaken van het ‘M-budget’ wordt 
automatisch opnieuw gebruikt voor de toekomstige 
vervaldagberichten.

artikel 9   Woonplaats

Met het oog op de uitvoering van het ‘M-budget’ kiezen 
de partijen als volgt woonplaats: de titularis op het 
adres dat vermeld staat in de Bijzondere Voorwaarden 
van de overeenkomst; de maatschappij op haar 
vennootschapszetel.

De wijziging van woonplaats van een van beide partijen 
is slechts inroepbaar ten opzichte van de andere partij 
indien deze laatste tijdig van deze wijziging op de hoogte 
werd gebracht.

Alleen de Rechtbanken van Antwerpen zijn bevoegd om 
te oordelen over de geschillen tussen de partijen met 
betrekking tot deze overeenkomst.


