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1 INLEIDING

1.2 Doel en structuur van de overeenkomst

1.1 Begrippen
In deze verzekeringsovereenkomst wordt verstaan
onder:
• u:
De verzekeringnemer, de natuurlijke of de rechtspersoon die de verzekeringsovereenkomst sluit met
de verzekeraar.
• de verzekerde:
De natuurlijke persoon op wiens hoofd het risico
van het voorvallen van de verzekerde gebeurtenis
rust.
• de verzekeraar:
Fidea nv, met maatschappelijke zetel in België, Delacenseriestraat 1, 2018 Antwerpen, btw BE
0406.006.069, RPR Antwerpen.
• de begunstigde bij overlijden:
Dit is de persoon die de vergoeding krijgt als de
verzekerde sterft. Hij staat vermeld in de bijzondere
voorwaarden.
• de schuldsaldoverzekering:
Dit is een polis die gedurende een bepaalde termijn
het overlijden van de verzekerde dekt.
• de verzekeringsovereenkomst:
Dit is het contract tussen u en uw verzekeraar. De
afspraken die u en de verzekeraar maken zijn opgenomen onder andere in:
- het verzekeringsvoorstel;
- de bijzondere voorwaarden;
- de algemene voorwaarden.
• de theoretische afkoopwaarde:
Dat is de reserve die de verzekeraar vormt door de
kapitalisatie van een deel van uw betaalde premies.
Het andere deel van de betaalde premies gebruikt de
verzekeraar om de kosten en het te verzekeren
risico te dekken.

Deze verzekering is een overlijdensverzekering en
indien de verzekerde overlijdt vóór de in de bijzondere voorwaarden vermelde einddatum, keert de
verzekeraar het op het moment van overlijden verzekerd kapitaal uit aan de begunstigde(n), na aftrek
van de eventuele wettelijk verplichte inhoudingen,
kosten, vergoedingen en andere sommen die nog
verschuldigd zouden zijn aan de verzekeraar of aan
derden.
De verzekeringsovereenkomst bestaat onder meer
uit:
• de algemene voorwaarden
In deze voorwaarden worden eerst de algemene
begrippen omschreven. Vervolgens beschrijft men de
waarborgen en wordt verduidelijkt welke rechten en
plichten de verschillende partijen hieromtrent hebben.
• De bijzondere voorwaarden
Deze voorwaarden passen de algemene voorwaarden aan rekening houdend met uw persoonlijke
situatie. De bijzondere voorwaarden hebben hierbij
voorrang op de algemene voorwaarden.

1.3 Begindatum van de verzekeringsovereenkomst
De verzekeringsovereenkomst treedt in werking op
de in de bijzondere voorwaarden vermelde begindatum, maar ten vroegste op de betaaldatum van de
eerste premie (inclusief de eventuele enige premie)
en na ondertekening van de overeenkomst door
beide partijen.
Indien echter in de bijzondere voorwaarden uitdrukkelijk melding wordt gemaakt van een voorverzekering, dan vervalt de voorwaarde van betaling van de
eerste premie voor de in de bijzondere voorwaarden vermelde duur van de voorverzekering. Betaling
is pas vereist na de periode van voorverzekering,
namelijk vanaf de eerste premievervaldag.
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Vanaf deze eerste premievervaldag hebt u 30 dagen
tijd om de polis op te zeggen. De verzekeringsovereenkomst kan worden opgezegd bij een aangetekende brief, bij deurwaardersexploot of door afgifte van
de opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs.
Indien de polis afgesloten wordt om een krediet dat
u aangevraagd hebt te dekken, en dat wordt u geweigerd, dan hebt u vanaf de ontvangst van de weigering 30 dagen tijd om de polis op te zeggen.
Behoudens de twee voormelde gevallen, heeft de
opzegging eerst uitwerking na het verstrijken van
een termijn van ten minste één maand te rekenen
van de dag volgend op de betekening of de dag volgend op de datum van het ontvangstbewijs of, ingeval
van een aangetekende brief, te rekenen van de dag
die volgt op zijn afgifte.
Als u de polis opzegt, stort de verzekeraar u de al
betaalde premies terug. Van deze premies trekt de
verzekeraar het gedeelte af dat hij gebruikt heeft om
uw risico medisch te analyseren en te dekken.

polis. De polis is vanaf dan onbetwistbaar tenzij bij
bedrog of kwade trouw.

2 Mededelingen
De verzekeraar verzoekt u elke adreswijziging mee
te delen. De verzekeraar stuurt alle mededelingen
naar uw laatst gekende adres.
U bent verantwoordelijk voor de gevolgen die
voortvloeien uit alle onnauwkeurige, onvolledige,
onjuiste of laattijdige inlichtingen. De verzekeraar is
niet aansprakelijk voor de eventuele schade die hierdoor zou ontstaan.

3 Correspondentie
Als de verzekeraar u een brief stuurt, dan gebeurt
dit naar het laatste adres dat de verzekeraar van u
kent. De datum waarop de verzekeraar de brief bij
de post afgeeft, geldt als verzendingsdatum.

1.5 Premies
De data waarop u de premies moet betalen, staan in
de bijzondere voorwaarden.

1.4 Verschafte informatie
1 Algemeen
Voor deze polis vertrouwt de verzekeraar erop dat
de informatie die de verzekeraar van u en van de
verzekerde gekregen heeft, juist en volledig is. U en
de verzekerde gaven deze informatie onder andere
via:
- het verzekeringsvoorstel;
- de gezondheidsverklaring;
- de medische vragenlijst.
Als u opzettelijk informatie hebt verzwegen of onjuiste informatie hebt gegeven waardoor de vezekeraar misleid is bij de beoordeling van het risico, dan
wordt de polis als niet bestaande beschouwd. De
reeds betaalde premies krijgt u niet terug.
Als de geboortedatum van de verzekerde onjuist is
doorgegeven, zal de verzekeraar de premie aanpassen aan zijn werkelijke leeftijd op de begindatum van
de polis.
Op de waarborg ‘Overlijden’ kan de verzekeraar niet
meer terugkomen vanaf de eerste verjaardag van uw

U bent niet verplicht om de premie voor de hoofdwaarborg volledig of gedeeltelijk te betalen. Als de
verzekeraar de premie echter niet op de aangegeven
datum gekregen heeft, dan stuurt de verzekeraar u
een betalingsherinnering. Indien u hier geen gevolg
aan geeft zal de verzekeraar u een aangetekende
brief sturen met daarin de datum waarop de premie
betaald had moeten zijn. Deze brief zal u ook de
gevolgen van de niet-betaling meedelen. Laat u aan
de verzekeraar zelf schriftelijk weten dat u de premiebetaling stopzet en de polis afkoopt of reduceert,
dan moet de verzekeraar u geen aangetekende brief
sturen. De afkoop of de reductie gebeurt op de
datum vermeld op uw brief.
Als u de premie niet betaalt, dan past de verzekeraar
de verzekerde bedragen aan. Moet u volgens uw
polis langer dan de helft van de looptijd premies
betalen, maar stopt u er voortijdig mee, dan heeft de
verzekeraar het recht uw polis op te zeggen. Dit
gebeurt 30 dagen nadat de verzekeraar u hierover
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een aangetekende brief gestuurd heeft. De reserve
na afhouding van de afkoopkosten komt u toe.

1.6 Wijziging van de overeenkomst
U kunt tijdens de looptijd van de overeenkomst
vragen aan de verzekeraar om de door u gemaakte
keuzes, zoals vermeld in de bijzondere voorwaarden,
te wijzigen. Eventuele wijzigingen zijn steeds onderworpen aan deze algemene voorwaarden en de modaliteiten die van toepassing zijn op het moment van
de wijziging.
U gaat ermee akkoord dat bij uw overlijden, en voor
zover de verzekeringsovereenkomst door uw overlijden niet volledig wordt uitgekeerd, al uw rechten
en plichten worden overgedragen aan de verzekerde.
Van deze bepaling kan worden afgeweken in de bijzondere voorwaarden.

opdrachten te vervullen binnen de 30 dagen na kennisgeving van de verzekeraar. Daartoe dienen alle
nodige maatregelen te worden genomen.
Indien deze regeling niet wordt nageleefd en de verzekeraar hierdoor schade lijdt, zal die schade in
mindering worden gebracht op de prestaties van de
verzekeraar. In het geval de hierboven vermelde
bepalingen met bedrieglijk opzet werden geschonden
zal de verzekeraar niet gehouden zijn de vergoeding
uit te keren.

1.9 Wetgeving
1 Toepasselijk recht en territoriale uitgestrektheid

Elke wijziging gebeurt met een bijvoegsel bij de verzekeringsovereenkomst.

Op deze verzekeringsovereenkomst is het Belgische
recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen
in dit verband behoren tot de bevoegdheid van de
rechtbanken van uw woonplaats bij het onderschrijven van de verzekeringsovereenkomst.

1.7 Kosten

De verzekering geldt over de gehele wereld.

De verzekeraar heeft het recht alle buitengewone
kosten voor bijzondere uitgaven aan te rekenen. Dit
zijn uitgaven veroorzaakt door uzelf, de verzekerde
of de begunstigde. Louter als voorbeeld gaat het om
kosten gemaakt voor het versturen van aangetekende brieven, het vragen van betalingen uit het buitenland of het vragen van afschriften.

2 Wet op bescherming van de persoonlijke levenssfeer
In het kader van de schuldsaldoverzekering worden
persoonsgegevens verwerkt. Voor verdere informatie m.b.t. verwerking van persoonsgegevens en uw
rechten wordt verwezen naar:
-

de privacyverklaring m.b.t. de schuldsaldoverzekering;

-

de algemene privacyverklaring.

1.8 Aangifte van overlijden
Bij een overlijden moet de verzekeraar zo snel mogelijk en uiterlijk 30 dagen nadat het overlijden zich
heeft voorgedaan op de hoogte worden gebracht.
De verzekeraar zal zich echter niet op deze termijn
beroepen wanneer de melding van het overlijden zo
spoedig mogelijk gebeurt.
De door de verzekeraar aangestelde geneesheer
moet de verzekerde op elk ogenblik kunnen onderzoeken. De aangestelde geneesheer moet in staat
zijn om alle door de verzekeraar relevant geachte

U kunt deze vinden op
http://www.fidea.be/nl/privacyverklaring of u kunt
deze opvragen bij de privacydienst van de verzekeraar op zijn hoofdzetel of via privacy@fidea.be.
Als u de schuldsaldoverzekering aangaat, dan geeft u
aan dat u deze documenten hebt ontvangen, gelezen,
begrepen en - voor zoveel als nodig - aanvaard.
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1.10 Fiscale bepalingen
1 Fiscale regels
Voor deze polis gelden de Belgische wetten en regels
voor levensverzekeringen.
Zowel de premies die u betaalt, als de inkomsten die
uit deze verzekering voortvloeien, kunnen belast
worden. Voor de premies kunt u eventueel fiscale
voordelen genieten.

passing van een percentage dat vastgesteld wordt
overeenkomstig de hierboven genoemde wetgeving.
De verzekerde of de begunstigde kan tegenover de
verzekeraar aanspraak maken op de uitkering van
zodra dit percentage is vastgesteld.

2 Nadere informatie en klachten
Met vragen en klachten over dit contract kunt u
terecht bij uw bemiddelaar of bij de verzekeraar. De
verzekeraar geeft u graag alle gewenste inlichtingen
en tracht u zo goed mogelijk van dienst te zijn.

2 Premies
Daarvoor gelden de fiscale regels van het land waar
u woont of waar de rechtspersoon gevestigd is.

3 Inkomsten
Daarvoor gelden de fiscale regels van het land waar
de begunstigde woont en/of de wetten van het land
waar hij de belastbare inkomsten ontvangt.

4 Successierechten
Daarvoor geldt de fiscale wetgeving van de woonplaats van de overledene en/of de wetten van de
woonplaats van de begunstigde.

1.11 Wettelijk verplichte vermeldingen
1 Dekking terrorisme
Deze waarborg dekt de schade veroorzaakt door
terrorisme overeenkomstig de wetgeving betreffende de verzekering tegen schade veroorzaakt door
terrorisme.
De verzekeraar is hiertoe lid van de vzw TRIP
(www.tripvzw.be). Overeenkomstig de hierboven
genoemde wet kan de uitvoering van alle verbintenissen van alle verzekeringsondernemingen die lid
zijn van de vzw TRIP beperkt worden in het geval
dat in één kalenderjaar het totale uit te keren bedrag
van alle verbintenissen van alle verzekeringsondernemingen samen het bij wet bepaalde bedrag zou
overschrijden.
Indien de beperking van het uit te keren bedrag van
toepassing blijkt te zijn, zal dit gebeuren door toe-

U kunt eventuele klachten ook richten tot de klachtendienst van Fidea, Delacenseriestraat 1, 2018 Antwer-pen. Dat mag per telefoon op nummer 03 203
85 85, per fax op nummer 03 203 86 55, per mail
naar klachten@fidea.be of via het klachtenformulier
op http://www.fidea.be. De klachtendienst van Fidea
gaat na de ontvangst van uw klacht meteen over tot
een objectief onderzoek en stuurt u binnen de 5
werkda-gen een reactie.
U kunt ook altijd een klacht indienen bij de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35,
1000 Brussel. Tel.: 02 547 58 71, Fax: 02 547 59 75,
www.ombudsman.as. E-mail: info@ombudsman.as.
Het is aangewezen maar niet verplicht om u eerst
tot de klachtendienst van Fidea te wenden. De Ombudsman van de Verzekeringen onderzoekt de geschillen die u als consument hebt met een verzekeringsonderneming of een verzekeringstussenpersoon
aangaande de toepassing van een bestaand verzekeringscontract.
U behoudt steeds het recht om een gerechtelijke
procedure in te leiden.
Fidea onderschreef de gedragsregels voor klachtenmanagement in de verzekeringsondernemingen van
Assuralia,
die
u
kunt
raadplegen
op
www.assuralia.be.

3 Fraude
Elke fraude of poging tot fraude wordt gesanctioneerd volgens de toepasselijke wetgeving en/of algemene of bijzondere voorwaarden en kan in voorkomend geval leiden tot strafrechtelijke vervolging.
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4 Belangenconflicten
Fidea verbindt zich ertoe zich op loyale, billijke en
professionele wijze in te zetten voor de belangen van
haar cliënteel. De maatregelen die Fidea heeft genomen om belangenconflicten in haar organisatie en bij
haar activiteiten te identificeren, beheersen en voorkomen vindt u in samengevatte vorm beschreven op
de website van Fidea www.fidea.be, in de rubriek
‘Corporate Governance’. Op eenvoudig verzoek
kunt u hiervan nadere bijzonderheden bekomen bij
de dienst Compliance van Fidea op haar hoofdzetel.

-

een zelfmoord tijdens het eerste jaar vanaf de
begindatum van de verzekeringsovereenkomst.
Als de verzekerde zelfmoord pleegt tijdens het
eerste jaar na het verhogen van de verzekerde
kapitalen, dan houdt de verzekeraar bij de vergoeding geen rekening met deze kapitaalsverhoging.

-

het overlijden van de verzekerde gedurende het
eerste jaar dat volgt op de aanvangsdatum van
een kapitaalsverhoging, ten gevolge van een ziekte of lichaamsgebrek waarvoor de verzekerde in
behandeling was of waarvan de diagnose gekend
was voor de aanvang van de kapitaalsverhoging.
Deze uitsluiting is niet van toepassing indien de
verzekerde bij aanvang van de kapitaalsverhoging
een gezondheidsverklaring of medische vragenlijst bij de verzekeraar heeft ingediend of een
medisch onderzoek heeft ondergaan en de kapitaalsverhoging niet geweigerd werd omwille van
de ziekte of lichaamsgebrek.

5 Verhoogd gezondheidsrisico
Het sluiten van deze verzekeringsovereenkomst kan
onderworpen zijn aan de bepalingen van deel 4, titel
IV, hoofdstuk 5 van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen en haar uitvoeringsbepalingen. Deze bepalingen hebben als doelstelling om
een kandidaat-verzekeringnemer met een verhoogd
gezondheidsrisico te helpen bij het aangaan van een
schuldsaldoverzekering die dient voor het waarborgen van het kapitaal van een hypothecair krediet
dat wordt aangegaan voor de verbouwing of verwerving van zijn enige en eigen gezinswoning.

2 DE WAARBORG OVERLIJDEN
Voor deze waarborg gelden ook de bepalingen van
de alinea’s 1.1 tot en met 1.11, voor zover ze niet
tegengesproken worden door de specifieke
voorwaarden die u hieronder vindt.

2.1 Inhoud van deze waarborg
Als de verzekerde tijdens de looptijd van deze polis
sterft, betaalt de verzekeraar aan de begunstigde bij
overlijden het bedrag dat in de bijzondere voorwaarden staat.

2.2 Uitsluiting van uitkering
De verzekeraar zal het voorziene verzekerde bedrag
niet uitkeren indien de verzekerde overlijdt als gevolg van één van de oorzaken die worden bepaald in
onderstaande uitsluitingen:

- een opzettelijke daad van u of één van de begunstigden. Ook als deze personen de aanzet gegeven hebben, betaalt de verzekeraar niet.
-

een veroordeling tot de doodstraf.

-

een misdaad of wanbedrijf dat de verzekerde
opzettelijk pleegt als dader of als mededader en
waarvan hij de gevolgen kon voorzien.

-

het overlijden van de verzekerde als gevolg van
een ongeval tijdens het gebruikmaken van luchtvaartuigen:
o tenzij als piloot of passagier aan boord
van alle vliegtuigen en helikopters die
wettelijk bestemd zijn voor personenvervoer en van militaire transportvliegtuigen;
o tenzij als amateurpiloot of als pas-sagier
aan boord van een motor- of zweefvliegtuig voor toerisme. De piloot moet een
door zijn vliegvergunning toegelaten
vlucht uitvoeren en het toestel moet
voorzien zijn van een luchtwaardigheidsbewijs.
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-

het overlijden van de verzekerde als gevolg van
een ongeval aan boord van:
o een prototype, een ultralicht vliegtuig of
een deltavlieger;
o een luchtvaartuig dat gebruikt wordt ter
gelegenheid van competities, tentoonstellingen, snelheidsproeven, raids,
proefvluchten, records en recordpogingen en tijdens de trainingen met het oog
op de deelneming aan één van die activiteiten.

-

het overlijden van de verzekerde als gevolg van
valschermspringen, behalve in geval van overmacht.

-

het overlijden van de verzekerde als gevolg van
oproer, onlusten, collectieve gewelddaden van
politieke, ideologische of sociale aard, al dan niet
vergezeld van opstand tegen de overheid of tegen welke gevestigde macht ook, voor zover de
verzekerde er vrijwillig en actief aan heeft deelgenomen.
het overlijden van de verzekerde als gevolg van
een oorlogsgebeurtenis:
o wanneer de verzekerde actief deelneemt aan de vijandelijkheden, is elk
overlijden uit de verzekering gesloten
wat ook de oorzaak is van het overlijden;
o indien een conflict uitbreekt tijdens het
verblijf van de verzekerde in het buitenland, is het overlijden als gevolg van een
oorlogsgebeurtenis toch verzekerd op
voorwaarde dat de verzekerde niet actief deelneemt aan de vijandelijkheden;
o indien de omstandigheden dit rechtvaardigen, kan het oorlogsrisico verzekerd
worden door middel van een bijzondere
overeenkomst en onder de voorwaarden die de bevoegde toezichthoudende
overheid in geval van dreigend conflict
zal vastleggen.

-

-

het overlijden van de verzekerde veroorzaakt
door wapens of tuigen die bestemd zijn om te
ontploffen door de structuurwijziging van de
atoomkern.

het beoefenen van volgende sporten als amateur
of beroeps, tenzij anders overeengekomen:
o een sport in wedstrijdverband als beroepssporter;

-

o

speleologie;

o

valschermspringen of parapente;

o

diepzeeduiken;

o

benjispringen;

o

alpinisme of rotsklimmen in na-tuurlijke
omgeving.

Als de verzekerde sterft door een van deze oorzaken, betaalt de verzekeraar niet het voorziene verzekerde bedrag, maar alleen de theoretische afkoopwaarde beperkt tot het verzekerd kapitaal
overlijden.
Indien het overlijden veroorzaakt werd door een
opzettelijke daad van de begunstigde bij overlijden of
op zijn aanmoediging, zal het voorziene verzekerde
bedrag niet aan hem worden uitgekeerd. In dat geval
komt het voorziene verzekerde bedrag toe aan de
begunstigde bij overlijden die na de eerste begunstigde in aanmerking zou komen.

2.3 Polis stopzetten
U kunt beslissen om geen premies meer te betalen.
Dan zijn er twee mogelijkheden:
•

ofwel koopt u de polis af

Dit betekent dat de polis ophoudt te bestaan. De
verzekeraar betaalt u dan de theoretische afkoopwaarde verminderd met een vergoeding van 5%. De
afkoopvergoeding daalt in de laatste vijf jaar van de
polis met 1% per jaar. De minimum afkoopvergoeding is €75,00.
Om uw polis af te kopen, stuurt u de verzekeraar
een gedateerde en ondertekende brief. Daarbij stopt
u uw exemplaar van de polis, een kopie van uw identiteitskaart en het schriftelijk akkoord van de aanvaardende begunstigde. Deze laatste is meestal de
kredietinstelling bij wie u een krediet hebt aangegaan.
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Uw polis stopt zodra u akkoord gaat met de betaling
van de afkoopwaarde.

2.5 Einde van de waarborg

• ofwel reduceert u de polis
Dit betekent dat u geen premies meer betaalt, maar
dat de polis wel blijft bestaan met een gereduceerde
waarde, met andere woorden de verzekerde kapitalen worden verminderd.

Uw waarborg eindigt:
- op de datum die in de bijzondere voorwaarden
staat;
- als de verzekerde sterft;
- zodra u akkoord gaat met de uitbetaling van de
afkoopwaarde;
- als u uw premies niet tijdig betaalt en de gereduceerde waarde van uw polis minder bedraagt
dan €125,00;
- als u uw polis opzegt.

Als de afkoopwaarde van uw polis op het moment
van de reductie minder bedraagt dan €125,00 heeft
de verzekeraar het recht om de polis stop te zetten.
U kunt zich daar uitdrukkelijk tegen verzetten. Indien
de verzekeraar de polis stopzet komt de reserve na
afhouding van de afkoopkosten u toe.
U kunt geen voorschot krijgen op uw polis.

2.4 Een stopgezette polis opnieuw activeren
U kunt een afgekochte polis opnieuw activeren door
ons de afkoopwaarde terug te storten binnen 3
maanden na de afkoop. Het verzekerde bedrag is dan
hetzelfde als bij de afkoop. De verzekeraar bepaalt
de nieuwe premies op basis van de theoretische
afkoopwaarde die uw waarborg had bij de afkoop.
U kunt een gereduceerde polis opnieuw activeren
binnen 3 jaar na de reductie. De verzekerde prestatie is degene die geldt op de dag van de reductie.
Vóór een reactivering zal de verzekeraar het risico
analyseren. U betaalt de kosten van deze analyse en
alleen als ze gunstig is, kan de verzekeraar de polis
ook effectief reactiveren.

2.6 Premiewijzigingen
De premie is enkel tijdens de eerste 3 verzekeringsjaren gewaarborgd. De verzekeraar heeft het recht
om de premies te verhogen of te verlagen na het
derde verzekeringsjaar.
De verzekeraar past de premies enkel aan als de
nieuwe sterftestatistieken aanzienlijk veranderd zijn
of als de wetgeving of de bevoegde controleinstantie hem ertoe verplichten. De aanpassing gebeurt dan in alle polissen met dezelfde voorwaarden,
nooit alleen in de uwe.
De verzekeraar informeert u per brief als de premies
worden aangepast. Gaat u niet akkoord, dan hebt u
30 dagen tijd na het ontvangen van deze brief om te
reageren. De verzekeraar zal uw polis dan 30 dagen
na uw reactie stopzetten.
Reageert u niet, dan past de verzekeraar de premies
aan.

2.7 Winstdeling
Bij de premiebepaling houdt de verzekeraar rekening
met de leeftijd, de medische toestand van de verzekerde en met de verworven theoretische afkoopwaarde die uw waarborg heeft bij de reactivering.

Deze polis keert geen vergoeding uit als de verzekerde op de einddatum nog leeft. Er is ook niet
voorzien in een winstdeling.

Fidea nv, met maatschappelijke zetel in België, Delacenseriestraat 1, 2018 Antwerpen. btw BE 0406.006.069. RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Verzekeringsonderneming toegelaten onder codenummer NBB 0033. IBAN: BE15 7332 4832 0030 BIC: KREDBEBB
- 9/9 -

