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BILL 
consolidate and amend the laws in force in the 
several provinces of the Union relating to insur- 
ance companies. 

WETSONTWERP 
Tot konsclidatie en wijziging van de in de onder- 

- scheidene provincies van de Unie geldende wetten 
op verzekeringsmaatschappijen. | 

  
  

(Entroduced by the MINISTER OF JUSTION.) _ (In gediend door de MINISTER VAN JustriE.) 
  

HE IT ENACTED by the King’s Most Excellent 1 Majesty, 
the Senate and the House of Assembly of the Union of 

South Africa, as follows :— 

CHAPTER [.- 

GENERAL. pena 

Application pense This Act shall apply to all persons or bodies of persons, 

friendly societies and trade unions, whether established before 
or after the commencement of this ‘Act and whether established 
within or outside the Union, if they carry on within the Union 
insurance business as defined by this -Act. 

The persons and- bodies of persons to whom or to which 
this Act is expressed to apply are hereinafter referred to as 
companies : 

But, except as in section forty-cight and section: forty-nine 
is expressly provided, nothing in this Act contained shall 
apply to. any person or persons transacting insurance business 
in the Union. on behalf of brokers or underwriters at Lloyds, 
or on behalf of members of similar associations of individual 
underwriters. 

Condition of 2. No company shall carry on insurance business in the 
carrying on Union unless it has been registered in accordance | with the 
business. regulations, | is ‘licensed: as provided by law, ‘has made the 

deposit requitéd by this Act, and, in the case of life insurance 

bond: investment and industrial insurance companies, has 
furnished to the Treasury a certificate that the conditions 
on which business is proposed to “be effected are actuarily 
sound. 

The Treasury, if satisfied that the conditions in this section 

described have béen complied with, shall issue a certificate 
‘in the prescribed form that the company has been registered 

in accordance with this Act. — 
A certificate of registration so issued shall be prima facie’ 

evidence that the company | -has been registered under this! 
Act. 

Cancellation 
of certificate 
of regis- 
tration. 

certificate of registration of a company if the company has 
failed to comply with any material provision of this Act. 

A notification of the cancellation of any certificate under 
this Act shall be served upon the principal officer or principal 
representative of the company and shall be published in the 
Gazette. 

Any notification 50 published shall be prima facie evidence 

that the certificate bas been cancelled, and the company shall 
not again ‘be register ed until the Act has been complied with. 

Chief office 4. (1) very company registered under this Act shall have 

and princi- a chief office im the Union and shall have a principal officer 

_ pal officer in the Union. Such principal officer shall hold a power of 
attorney which shall— 

(a) declare the place at ‘which the chief office of the 
company in the Union is to be established ; and 

(b) authorise such principal officer to accept service of 
process in all actions and other legal proceedings 
against the company in any court of the Union. 

“whether corporate or unincorporate, other than local authorities, 

  
3. The Treasury may apply to the Court to cancel the| 

  

IJ HET BEPAALD door Zijn Majesteit de Koning, de 
Senaat en de Volksraad van de. Unie van Zuid-Afrika, 

als volgt :— 

~ HOOFDSTUK I. 

ALGEMENE BEPALINGEN. 

Toepassi 1. Deze Wet is van toepassing op alle personen of lichamen 
van Wet bestaande uit personen, hetzij aj dan niet. ingelijfd (met 

uitzondering van plaatselike besturen, hulpverenigingen, en 
vakverbonden), hetzij zi] védér of na de invoerlng van deze 
Wet en hetzij zij binnen of buiten de Unie opgericht zijn, 
indien zij-bYnnen de Unie verzekeringsbezigheid drijven zoals 
bij deze Wet. omschreven. 

De personen en lichamen bestaande uit personen, op welke 
deze Wet van toepassing verklaard is, worden hieronder 
genoemd maatschappijen : , 

Uitgezonderd echter hetgeen uitdrukkelik ‘ bepaald is in 
artikels. acht en veertig en negen en veertig, is deze Wet niet 
van toepassing op cen persoon of op personen, die in de Unie 
verzekeringsbezigheid drijven ten behoeve van makelaars en 
verzekeraars van Lloyds, of ten behoeve van Jeden van der- 

gelijke verenigingen- van individuéle verzekeraars. 
2. Geen maatschappij:-mag in de Unie verzekeringsbezigheid 

drijven, tenzij dezelve geregistreerd is overeenkomstig de Joong 
regulaties, gelicentieerd is gelijk wettelik voorzien is, het bezigheic 
deposito bij deze Wet gevorderd gestort heeft, en in het geval gedrever 
van Tevensverzekerings, obligatie beleggings en itidustridle mag wo1 
verzeketingsmaatschappijen ‘dan de Thésaurie een certifikaat 
overgelegd heeft dat de voorwaarden waarop voorgesteld 
wordt bezigheid te doen beschouwd van het standpunt van 
een aktuaris rechtmatig zijn. 

Indien ten genoege van de Thesaurie blijkt, dat aan de 
vereisten gesteld in dit artikel voldaan is, reikt zij een certi- 
fikaat uit in de voorgeschreven vorm houdende dat de maat- 

Voor- 
waarden 

ischappiy overeenkomstig deze Wet geregistreerd is. 
Het aldus witgereikte certifikaat van registratie strekt tot 

prima facie bewijs dat de maatschappij onder deze Wet ge- 
registreerd is. 

3. De Thesaurie kan bij bet hof aanzock doen om het 
‘certifikaat van registratie van een maatschappij te vernictigen 
indien de maatschappij niet voldaan heeft aan enige materiéle 
bepaling van deze Wet. 

Ben kennisgeving van de nietigverklaring van een certifikaat 
onder deze Wet wordt gediend op de hoofdambtenaar of 
hoofdvertegenwoordiger van de maatschappij en tevens in 
de Staaiskoerant gepubliceerd. 

De aldus gepubliceerde kennisgeving strekt tot prima facie 
bewijs dat het certifikaat vernietigd is, en dat de maat- 
schappij niet. weer geregistreerd wordt voordat aan de Wet 
vordaan 18. 

4, (1) Elke maatschappij, die onder deze Wet geregistreerd 
is, Wwoet in de Unie een hoofdkantoor alsmede een hoofd- 
ambtenaar hebben. 

De hoofdambtenaar moet vyoorzien ziji van een volmacht, 
die—- . 

(a) de plaats aanwijst, waar het hoofdkantoor van de 
maatschappij in de Unie gevestigd zal worden; en 

(b) de hoofdambtenaar bevoegd verklaart om diening 
van processtukken aan te nemen in alle akties en 
andere gerechtelike procedures tegen de maatschappij 
in enig hof van de ‘Unie ingesteld. 

Intrekki 
van cert 
kaat vai 
registrat 

Hoofd- 
kantoor 
hoofd- 
ambtena 
in Unie:
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(2) ) Notice in writing of the situation of the. chief. office in 
the Union and of the name of the principal officer shall be 
lodged with the Treasury, together with a certified copy of 
the power of attorney in favour of the principal officer. 

(3) Whenever any change takes. place in the situation of 
the chief office in the Union or in the name of the principal 
officer, a notice in writing of the change shall be lodged with 
the Treasury, together with a certified copy of the power of 
attorney in favour of the principal officer whenever a new 
principal officer is appointed. 

(4) Process in any legal proceedings in any court against 
the company may be served by leaving it at the chief office 
of the company in the Union. 

5. A company carrying on insurance business in the Union 
at the commencement of this Act shall, within: six months 
after such commencement, and a company not carrying on 
insurance business in the Union at the commencement of 
this Act shall, before it begins to carry on insurance business 
in the Union, deposit with the Treasury or with the High 
Commissioner for the Union in London money. or approved 
securities or both to the following amounts :— 

(a) In the case of a company carrying on life insurance 
business, fire insurance business, marine insurance 
business or bond investment business, ten thousand 
pounds for each such class of business ; 

(b) in the case of a company carrying on insurance 
business other than those mentioned in paragraph 
(a), five thousand pounds for each such class of 
business : 

Provided that the maximum deposit required from any one 
company must not exceed fifty thousand pounds. 

Provided, further, that the security deposited. by a company 
transacting insurance business under any law in force in the 
Union prior to the commencement of this Act shall— 

(i) if such security conforms to the requirements of this 
Act, be deemed to be the security required to be 
deposited by this Act and shall be held by the Treasury 
in all respects as if deposited under this Act ; 

(ii) if such security does not conform to the requirements 
of this Act, be replaced within a reasonable time to 
be determined by the Treasury by security con- 
forming to the requirements of this Act: .- 

Provided further that any company which has deposited with 
-the Treasury securities under any law in force in the Union 

Certificate 

prior to the commencement of this Act in excess of the amount 
required under this Act, shall be entitled to the return of the 
excess amount : 

Provided also that when any company satisfies the Treasury 
that it-has ceased to transact any class of insurance business |’ 
in respect of jwhich securities have been deposited as aforesaid 
and that its liabilities in the Union in respect of that class 
have been fully discharged, the company shall be entitled 
to the return of the securities deposited in respect of that 
class. « . 

6. Every company which makes a deposit under this Act 

(2) Hen kennisgeving in geschrifte van het adres van het 
hoofdkantoor in de Unie en van de naam van de hoofd- 
ambtenaar moet bij de Thesaurie worden ingediend, tezamen 
met een gecertificeerd afschrift v van de volmacht verleend aan 
de hoofdambtenaar. 

(8) Zo dikwels het adres van het hoofdkantoor in de Unie 

een kennisgeving in geschrifte van die verandering bij de 
Thesaurie ingediend worden, tezamen met een gecertificeerd 
afschrift van de volmacht verleend aan de hoofdambtenaar 
zo Gikwels een nieuwe hoofdambtenaar aangesteld wordt. 

(4) De diening van processtukken in rechtsgedingen in. enig 
hof tegen de maatschappij ingesteld, kan geschieden door 

te laten. 

zes maanden na zodanige invoering 

verzekeringsbezigheid begint te drijven, ten kantore van de® 
Thesaurie of van de Hoge Kommissaris van de Unie in Londen 
eld of goedgekeurde sekuriteiten ofzbeide van de volgende 

bedragen storten : 

(a) In het geval van een maatschappij, die levensver- 
-zekeringsbezigheid, brandverzekeringsbezigheid, zee- 
verzekeringsbezigheid of obligatiebeleggingsbezigheid 
drijit, tien duizend pond voor elke van deze soorten 
van bezigheid ; 

(6) in het geval van een maatschappij, die andere ver- 

van bezigheid : 

' ‘Met dien. verstande dat van geen enkele maatschappij een 
hogere storting dan vijftig duizend pond verlangd kan worden : 

Met dien verstande voorts, dat de sekuriteit gestort door een 
maatschappij, welke verzekeringsbezigheid drijft onder een 
wet geldende in*de Unie véér de invoering van deze Wet, 

(i) indien zodanige sekuriteit voldoet aan de eisen van 
‘deze Wet, beschouwd -zal worden als de sekuriteit 
die ingevolge deze Wet. gestort moet worden en 
door de Thesaurie in alle opzichten zal worden 
aangemerkt als zijnde gestort ingevolge deze Wet; 

(ii) indien zodanige sekuriteit niet aan de eisen van deze 
Wet voldoet, binnen een redelike door de Thesaurie 
te bepalen tijd, vervangen zal worden door sekuriteit 
die aan de eisen van deze Wet voldoet: 

Met dien verstande voorts, dat elke maatschappij die inge- 
volge enige wet geldende in de Unie véd6r de invoering van deze 
Wet ten kantore van de Thesaurie sekuriteiten gestort heeft 
te bovengaande het bedrag vereist onder deze Wet, gerechtigd 
zal zijn tot teruggave van hetgeen te veel gestort is: 

Met dien verstande ook dat een maatschappij die ten genoege 
van de Thesaurie bewijst dat hij opgehouden heeft-een zekere 
soort van verzekeringsbezigheid te drijven ten aanzien waarvan 
sekuriteit als voorzegd gestort is en dat zijn verbintenissen 
in de Unie ten aanzien van zodanige soort tén volle vervuld 
zijn, gerechtigd, zal zijn tot teruggave van de sekuriteiten 
gestort ten aanzien van bedoelde soort. 

of de naam van de hoofdambtenaar veranderd wordt, moet. 

dezelve in het hoofdkantoor van de maatschappij in de Unie - 

zekeringsbezigheid drijft dan die bedoeld in paragraaf 
(a), vijf duizend pond voor elke van deze soorten | 

ii 

5. Een maatschappij, die op de datum van invoering van Kontanten 
deze Wet verzekeringsbezigheid in de Unie drijft, moet binnen of sekuri- ° 

en een maatschappij jcoten in 
die op de datum van invoering van deze Wet geen verzekerings- handen. van 

bezigheid in de Unie drijft, moet, voordat dezelve in de Unie Thesaurie 

6. Elke maatschappij] die onder deze Wet een storting Certifikaat 
doet, is op aanvrage gerechtigd van de Thesaurie een jaarliks van storting. 
certifikaat van de gedane storting te yerkrijgen. 

shall, upon application, be entitledto obtain from the Treasury 
an annual certificate of the deposit s so made. 

of deposit. 

7. All moneys and securities for the time being deposited 4. Alle gelden en sekuriteiten van tijd tot tijd onder deze Stortingen 

under this Act shall, subject to this Act, be and remain as a| Wet gestort, zullen, met inachtneming van de bepalingen van strokken tot 
security for the payment of the value of the policies of the| deze Wet, tot zekerheid strekken voor de betaling van de waarde yan Unie 
policy-holders within the Union, and shall not be liable for}van de polissen van polishouders in de Unie, zullende zij polishouders. 
any debts or conttacts of the company other than debts tojniet aansprakelik zijn voor andere schulden of kontrakten 
or contracts with such polticy-holders in respect of their policies, | van de maatschappij dan schulden aan, of kontrakten aangegaan 

until payment in full of the value of such policies has been|met deze polishouders ten aanzien van hun polissen, tot dat 
made. de waarde van zodanige. polissen ten volle betaald is. 

Deposit 
‘secured to 
Union 

potiey- 
holders.  
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iv 

Deficiency 8. If, by reason of depreciation in the value of. securities} 8. Indien ten gevolge van’ waardevermindering van -de Tekort van 

in amount or other cause, the amount of money and approved securities sekuriteiten of om andere redenen, het bedrag van de gelden ee les 

of deposi 
“ : 

to be made 
good. 

sufficient to bring the amount of the deposit to the amount 

required by this Act, and it shall be the duty of the company: 

to comply with any such notice in writing within sixty days 

Withdrawal 
and sub- 
stitution of 

- deposits. 

Company to 10. Every company by which any deposit has been made 

under this Act shall be entitled to receive the income derived 

from the securities deposited or from the securities in which 
receive 
income from 
deposit. 

Deposit 

satisfy 
judgment 
against 
eompany. 

Treasury’s 
-decision 
final. 

Separation 
of funds. 

_ Accounts. 

deposited by a company falls short of the amount required 

by this Act, the Treasury shall, by notice in writing, require 

the company to deposit money or securities or both money 

en goedgekeurde sekuriteiten door een maatschappij gestort, moet goed 

gedaald is beneden het bedrag gevorderd bij deze. Wet, schrijft gemaakt 

de Thesaurie de maatschappij aan om geld of sekuriteiten worden. 

and securities to an amount deemed by the Treasury to bejof beide geld en sekuriteiten te storten tot een: bedrag 

after the receipt thereof. 

9. A company may at any time—. 

(a) withdraw any security or money deposited under this 

Act in exéess of the requirements of this Act; and 

(b) substitute for any security deposited under this Act}: 

any equivalent approved security ; . 

and any security so substituted shall be subject to the same 

charge or liability as the security withdrawn. 

the money deposited has been invested. 

11. The moneys and securities deposited under this Act 

available to shail be available to satisfy any final judgment obtained in 

the Union by any policy-holder against the company in respect 

of any policy, and any such judgment may be satisfied out 

of such moneys or securities accordingly, and thereupon the 

deposit shall be deemed to be reduced by the amount of the 

payment so made. 

12. In all matters relating to the value of securities deposited 

under this Act the decision of the Treasury shall be final. . 

18. (1) In the case of a company having its head office 

in the Union and transacting other business in addition to 

that of insurance, or transacting more than one class of insurance 

business, a separate account shall be kept of all vecéipts in 

respect of the insurance business or each class of insurance 

business ; and the receipts in respect of the insurance business, 

or, in the case of a company carrying on ‘more than one class 

of insurance business, of each class of business, shall be carried 

to. and form a. separate insurance fund with an appropriate 

name: Provided that nothing in this section contained shall 

be construed as requiring the investments of any such fund 

40 be kept separate from the investments of any other funds. 

(2) A fund of any particular class shall be as absolutely 

the security of the policy-holders of that class*as if it belonged 

-¢0 a company carrying on no other business than insurance 

business of that class; and shall not be liable for any contracts 

of the company for which. it would not have been. liable if 

the business of the company had been only that of insurance 

of that class, and shall not be applied, directly or indirectly, 

for any purposes other than those of the class of business 

to which the fund is applicable : 

Provided that, as regards contracts entered into before the 

- commencement of this Act, this section shall not affect— 

(a) any rights arising under the contracts ; 

dat naar ‘het oordeel van de Thesaurie genoégzaam is om 

de storting.te brengen op het bedrag gevorderd bij, deze Wet. 

De maatschappij is gehouden om binnen zestig dagen na de 

ontvangst van de aanschrijving daaraan te voldoen. 

9. Een maatschappij kan te eniger tijd— 
(a) sekuriteiten en gelden, die onder deze Wet gestor 

zijn en het bij deze Wet vereiste bedrag te boven 
- gaan, terugtrekken; en 

(b) een sekuriteit die onder deze Wet gestort is, door 

een gelijkwaardige goedgekeurde sekuriteit vervangen ; 

gullende de in de plaats gestelde sekuriteit onderworpen zijn 

aan dezelfde last of aansprakelikheid als de teruggetrokken 

sekuriteit. 
10, Elke maatschappij die onder deze Wet 

gedaan heeft,. is gerechtigd tot de inkomsten door de gestorte 

sekuriteiten of de sekuriteiten, waarin het gestorte geld belegd 

is, opgeleverd. 

Terug- 
+ trekking en 
vervanging 
van 
stortingen. 

een storting Maat- 
schappij 
gerochtigd 
tot in- 
komsten vi 
stortingen. 

Il. De gelden en sekuriteiten ingevolge deze Wet gestort, Storting 
zullen strekken tot voldoening van eindvonnissen in de Unie dient tot 

door polishouders tegen de maatschapplj op polissen verkregen, yonnis Fen 

zullende deze vonnissen dienovereenkomstig uit. zodanige gelden maatschap 

of sckuriteiten mogen worden voldaan, als wanneer de storting pij. 
geacht wordt verminderd te zijn met het bedrag van de aldus 
gedane betaling. , 

12. In alle zaken betreffende de waarde van sekuriteiten Thesaurie’s 

gestort ondersdeze Wet is de beslissing van de Thesaurie Doslissing 

finaal. , 

18. (1) 
kantoor in de Unie heeft en die benevens verzekeringsbezighei 

nog andere bezigheid drijft, of die meer dan één soort van 

verzekeringsbezigheid drijft, wordt een afzonderlike rekening 

gehouden van alle ontvangsten ten aanzien van de ‘verzekerings- 

bezigheid of elke soort van verzekeringsbezigheid. De ont- 

vangsten ten aanzien van de verzekeringsbezigheid of, in. het 

geval. van een maatschappij die meer dan één soort van 

verzekeringsbezigheid drijft, de ontvangsten ten aanzien van 

elke soort van bezigheid, worden gestort in, en vormen een 

afzonderlik verzekeringsfonds met een toepasselike naam . 

Met dien verstande, dat het bepaalde in dit artikel geen ver- 

plichting oplegt om de beleggingen van dat fonds afgezonderd 

te houden van de beleggingen van andere fondsen. 
(2) Het fonds van elke biezondere soort strekt even vol- 

ledig tot zekerheid van de™polishouders van die biezondere: 

soort alsof het: behoorde aan een maatschappij die geen 

andere dan verzekeringsbezigheid van die biezondere soort 

drijft. Het fonds is niet aansprakelik voor kontrakten van 

de maatschappij waarvoor het niet aansprakelik zou zijn 

geweest indien de bezigheid van de maatschappij slechts 

geweest was. die van verzekering van de ‘betrokken soort ‘- 

en mag noch direkt noch indirekt worden aangewend voor 

andere doeleinden dan die van de soort van verzekering 
waatop het betrekking heeft : 

Met dien verstande dat, ten aanzien van kontrakten aan- 

|gegaan véér de invoering van deze Wet, dit artikel geon inbreuk 

maakt op— 

In het geval van een maatschappij, die zijn hoofd- Afzonder- 
heid like fondse 

(b) the application of any law in existence at the com- . 

mencement of this Act; or 

(ce) the operation of the constitution of 
relation to the contracts. 

14, Every company shall, at the expiration of each financial 

year of the company, prepare— 

a) @ revenue account for the year, in the form or forms 

set out in the First Schedule to this Act and applicable 

to the class or classes of insurance business carried 

on by the company ; 

the company in 

(a) rechten voortspruitende uit de kontrakten ; 

_ (b) de toepassing van enige wet geldende bij de invoering | 

_ van deze Wet; of 
(c) de werking van de konstitutie van de maatschappij 

ten aanzien van de kontrakten. 

14, Elke maatschappij maakt aan het einde van elk financiee] Rekeninge 

jaar van de maatschappij op— CO 

(a) cen inkomsterekening voor het jaar in de vorm of 

vormen opgenomen in de Eerste Bijlage van deze 

Wet en toepasselik op de soort of soorten van ver- 

zekeringsbezigheid gedreven door de maatschappij ;  
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(5) a profit and loss account in the form set out inthe 
Second Schedule to this Act, except in the case of 
a mutual company or a company carrying on insurance 
business of one class ‘only and no other business ; 

a to this Act. 

_ 15, Where the accounts of an insurance company are not 
subject to audit in accordance with the provisions of the 
Companies Act, 1923, the accounts of the company shall be 
audited annually by an auditor or auditors approved of by the 
‘Treasury. | 

16. Every account, abstract or statement required by this 
sand A¢t shall be signed by the chairman of directors and one other 

» director, and by the principal officer of the company in the 
Union and by the auditor or auditors, and shall, with six 
copies thereof, be deposited with the Treasury within nine 
months ‘after the close of the period to which the account, 
abstract or statement relates. 

A copy of the last account, abstract or statement deposited 
with the Treasury shall, on the application of any shareholder 
of the company or any policy-holder of a life insurance company 
be transmitted or delivered to him by the company free of 
charge. SO 

17. (1) The ‘holder of a policy issued in the Union after 
the commencement of this Act shall, notwithstanding any- 
thing in the policy or in any agreement relating thereto’ to 
the contrary, be entitled to sue the company in respect of the 
policy in any court’ of competent jurisdiction in the Union 
and any question of law arising upon any such, policy shall 
be decided according to the law of the Union. 

(2) No stipulation in the policy, or in any agreement relating 
to the. policy, which deprives or intends to deprive the policy- 
holder of the benefit of this section, shall have any force or 
effect, save that where the policy contains an agreement ‘to 
arbitrate as to amount the holder shall require to comply 
with the provisions thereof before he shall be entitled to the 
benefit of this section. 

CHAPTER II. 

‘PROVISIONS RELATING TO DIFFERENT CLASSES OF INSURANCE|: 
BUSINESS. 

(a) Life Insurance Business. - 

18, Within three months after the conclusion of its financial 
year every company commencing life insurance business after 
this Act comes into force shall furnish to the Treasury annually, 
fora period of five years, a report by an actuary on the actuarial 
soundness of any alteration of, or addition to, the original 
conditions as certified to in terms of section two of this Act. 

19. Every company shall, once in every five years or at 
such shorter intervals as are prescribed by the constitution 
‘of the company, cause an investigation to be made into its 
financial condition by an actuary and shall prepare an abstract 
of the report of the actuary in the form set out in the Fourth 
Schedule to this Act anda statement of its life insurance 
business in thé form set out in the Fifth Schedule to. this Act. 

’ The abstract and statement aforesaid shall be certified and 
-signed by the said actuary: Provided that, if the investiga- 

. tion is made annually by any company, the company may 
prepare such statement at any time so that it be made at 
least once in every five years. 

20. Every company shall, at the expiry of each financial 
year, prepare, in addition to all other statements required 
‘by this Act, a ‘statement in the form set out in the Sixth 
Schedule to this Act, . 

d 
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'. (c) a balance sheet in the form set out in the Third Schedule . 

oc 

(6) een winst en verliesrekening in de vorm opgenomen . 
‘jn de Tweede Bijlage van deze Wet, behalve in het 
geval van een onderlinge maatschappij of een maat- 
schappij die verzekeringsbezigheid drijft van slechts 
een soort en geen andere soort ;. 

(c) een -balansrekening in de vorm opgenomen in de Derde 
Bijlage van deze Wet. 

15. Wanneer de rekeningen van een verzekeringsmaat- Auditie van 
svlappij niet overeenkomstig de bepalingen van de Maat- rekeningen. 
schappij] Wet, 1923, aan auditie onderhevig zijn, worden de 
rekeningen van de maatschappij jaarliks door een auditeur 
of auditeurs, door de Thesaurie goedgekeurd, geauditeerd. 

16. Elke rekening, uittreksel of opgaaf bij deze Wet ge- Deponering 
vorderd moet worden getekend door de voorzitter van direk- rokeningen 
teuren en een andere direkteur, en door de hoofdambtenaar en andere 
van de maatschappij in de Unie en door de auditeur of auditeurs opgaven ten 
zullende de rekening, het uittreksel of ‘de opgaaf, met. zes Kantore van 
afschriften daarvan ten kantore van de Thesaurie worden Thesaurie, 
gedeponeerd .binnen negen maanden na het einde van het 
tijdperk, waarop de rekening, het wittreksel of de opgaaf 
betrekking heeft. . oo 
' Ken afschrift van de laatste ten kantore van de Thesaurie 
gedeponeerde rekening, uittreksel of opgaaf wordt op aanvrage 
van een aandeelhouder van de maatschappij of van een polis- 
hotider van een levensverzekeringsmaatschappij aan hem 
door de maatschappij kosteloos toegezonden of afgegeven. 

17. (1) De houder van een polis na de invoering van deze Rec 
Wet in de Unie uitgereikt, is niettegenstaande enige. tegen- polishouders 
overgestelde bepaling in de polis of in een overeenkomst schappij te 
betreffende dezélve, gerechtigd de maatschappij] ten aanzien dagvaarden. 
van de polis in een bevoegd hof in de Unie te dagvaarden, 
zullende alle rechtspunten die ten opzichte van de polis mochten 
verrijzen overeenkomstig het recht geldende in de Unie worden 
beslist. 

(2) Elk beding in de polis of in enige overeenkomst betreffende 
de polis, dat de polishouder het voordeel van dit artikel ont- 
neemt of: zoekt te ontnemen, is nietig en heeft geen effelt. 

Rechten van 

“HOOFDSTUK II, 

BEPALINGEN BETREFFENDE VERSCHILLENDE. SOORTEN VAN 
. VERZEKERINGSBEZIGHEID. 

(a) 

18. Binnen drie maanden na de sluiting van zijn financieel 
jaar, dient elke maatschappij die een levensverzekerings- 
bezigheid opent na de invoering van deze Wet, jaarliks gedu- 
rende een tijdvak van vijf jaar, een rapport in bij de Thesaurie, 
door een aktuaris opgemaakt, betrefiende de rechtmatigheid 
van een aktuarieel standpunt beschouwd van een verandering 
in of toevoeging aan de oorspronkelike ‘voorwaarden die in- 
gevolge artikel twee van deze Wet gecertificeerd zijn. 

19. Elke maatschappij moet eenmaal in de vijf jaren o 
binnen .zulke kortere termijnen als bij de konstitutie van de f va 
maatschappij voorgeschreven is, door een aktuaris een onder- eesnsver. 
zoek doen instellen naar zijn financiéle toestand en een over- zekerings- 
zicht van het rapport van de aktuaris opmaken in de vorm bezigheid. 
vervat in. de Vierde Bijlage van deze Wet, alsmede een opgaaf — 
van haar levensverzekeringsbezigheid in de vorm vervat in 
de Vijfde Bijlage van deze Wet. 

Het overzicht en de opgaaf voormeld moeten door de bedoelde | 
aktuaris worden gecertificeerd en getekend : Met dien verstande 
dat, indien het onderzoek door een maatschappij jaarliks 
ingesteld wordt, de maatschappij ‘zodanige opgaaf te eniger 
tijd kan opmaken, mits dezelve ten minste eenmaal in de vijf 
jaren opgemaakt wordt. 

20. Iedere maatschappij moet, aan het einde van elk financieel Opgaaf var 
jaar, benevens alle andere opgaven vereist bij deze Wet, een MOUW? OD. 
opgaaf opstellen in. de vorm veryat in de Zesde Bijlage van polssen, 
deze Wet, SS ~ 

Levensverzekeringsbezigheid. 

Aktuarieel 
rapport 
aangaande 
nieuwe 
maat- 
schappijen. 

f Aktuarieel 
, rapport en  
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Minor may 
insure his 
life. 

21. (1) A minor who has attained the age of eighteen years 
may effect a policy upon his own life. 

(2) Every such minor shall be as competent in all respects 
to be a policy-holder and to have and to exercise all'the powers 
and privileges of a policy-holder in relation to the policy, 
other than the right to pledge or cede the policy, as fully and 
effectually as if he were of full age. 

22. A person whose life isinsured by any policy issued-in the Service 

under South Union may, without the consent of the company issuing such! 
Defence Act. Policy, engage in such compulsory military or naval service in| 

defence of the Union as may be required. 

Lost or 4 23. When any policy is lost or destroyed the company, 
oclteye upon such evidence and subject to such terms and conditions 

as it may fix, and after the loss of such ‘policy has been duly 
advertised once each month for three consecutive months 
in the Gazette, may issue a certified copy of such policy, upon 

’ which shall be endorsed a record of all registered notices relating 
to dealings with such policy. 

Such certified copy shall thereafter for all purposes take 
the place of the policy so lost or destroyed and be the sole 
evidence of the contract made by the policy. ° 

Policy. on 24. A policy of life insurance effected by a person on his 
protection own life which has endured for three years from the date of 

payment of the first premium shall-not, during the lifetime of 
the insured, be seized or taken in execution by the creditors 
of the insured, nor, during such lifetime, shall it vest upon the 
sequestration of the estate of the insured or the assignment 
thereof under the Insolvency Act, 1916, in the trustee or 
assignee of the estate: Provided that— 

during life 
of insured. 

(a) the protection afforded to a debtor under this section 
shall not exceed two thousand pounds together with 
any bonus claimable in respect thereof ; 

, (b) a policy which is pledged, to the extent to which it 
is pledged, and the proceeds of a policy which is 
surrendered shall not be protected by this section ; 

but nothing in this Act contained shall be construed as pre- 
venting the insured from agreeing with the company for 
the surrender or exchange of his existing policy to the extent 
to which it is protected by this section for a fully paid-up 
policy, and such last mentioned policy shall be wholly; 
protected. 

Policy on 25. A policy protected under the last preceding section}. 
own, Hie, shall, to the extent to which it is so protected, not be available 
et death of O8 the death of the insured for the payment of creditors as 
insured. against the claims of— 

(a) the surviving spouse of the insured, if the marriage 
was in community of property, to one-half of the 
protected portion of the policy; or 

(b) the surviving spouse or any child of the insured, under 
the will of the insured; or 

(c) any child of the insured by right of succession ab 
intestato. a 

Married . 26. Every married woman may effect a policy of insurance 
woman upon her own life or upon the life of her husband, and every 

such policy and every policy effected by any woman upon 
her own life before marriage and the moneys payable in respect 
of every such policy shall, as between the husband and wife, 
be her sole and separate property free from his control; and 
after any such policy has endured for three years from the 
date of payment of the first premium it shall, as against his 
creditors, if they are martied in community of property, have 

may insure 
her own or 
her hus- 
_band’s life. 

-mocht worden, ondernemen. 

al. (1) Een minderjarige die de leeftijd van achttien jaren Minder- 
bereikt heeft of die boven de achttien jaren oud is, kan een nee 
verzekering op zijn eigen leven sluiten. verzekeren. 

(2) Zodanige minderjarige is in alle opzichten even bevoegd 
om een polishouder te zijn en om alle rechten en voorrechten 
van een ‘polishouder met betrekking tot de polis even volledig 
en bindend te hebben en uit te oefenen alsof hij meerderjarig 
was, met uitzondering echter van het recht.om de polis te 
verpanden of te cedezen. ; 

22. Ieder wiens leven verzekerd is krachtens een polis Dienst onder 
gesloten in de Unie kan, zonder de toestemming van de maat- de Zuid 

ve ys 7 : : Tat, rika 
schappij die de polis uitgereikt heeft, zulke verplichte militaire Verdedi- 
of marinedienst ter verdediging van de Unie, als verlangd gingswet. 

e Verloren of 
vernioetigde 
polis. 

' 23. Wordt een polis verloren of vernietigd, dan ‘kan d 
maatschapp'j op zodanige getuigenis en onderhevig aan 
zodanige bedingen en voorwaarden als hij mocht vaststellen, 
en nadat van het verlies van zodanige polis eenmaal in de 
maand gedurende drie achtereenvolgende maanden in de 
Staatskoerant kennis gegeven is, een gecertificeerd afschrift 
van de betrokken polis uitreiken waarop een relaas van alle 
opgetekende kennisgevingen betrekkelik transakties met z0- 
danige polis zullen worden aangetekend. 

Het gecertificeerd afschrift treedt daarna in alle opzichten 
in.de plaats van de verloren of vernietigde polis en strekt 
tot uitsluitend bewijs van het bij de polis gesloten kontrakt. 

94, Een levensverzekeringspolis door een persoon op zijn Polis op 
eigen leven gesloten, die gerekend van de datum van betaling Figen: leven 
van de eerste premie drie jaren lang stand gehouden heeft, gedurende 
kan gedurende het leven van de verzekerde, door de leven van 
schuldeisers van de verzekerde niet in beslag of in exekutie verzekerde. 
worden genomen, noch zal dezelve gedurende de leeftijd van 
de verzekerde, ingeval van sekwestratie of afstand van diens 
boedel onder de Insolventiewet, 1916, in ’t beheer overgaan 
van de kurator of boedelredder : Met dien verstande dat— 

(a) de bescherming aan de schuldenaar bij dit artikel 
verleend niet te boven zal gaan de som van twee 
duizend pond tezamen met enige bonus daarop: 
verschuldigd ; 

(b) een verpande polis, tot het bedrag waarvoor hij 
verpand is alsmede de opbrengst van een polis die 
afgekocht is, worden door dit artikel niet beschermd ; 

zulleride echter het bepaalde in deze Wet de verzekerde niet 
beletten om bij overeenkomst met de maatschappij zijn 
bestaande polis tot het bedrag waarvoor hij bij dit: artikel 
beschermd is, af te kopen of te verruilen voor een volop- 
betaalde polis, als wanneer laatstgemelde polis ten volle 
beschermd is. . 

25. Een polis die uit krachte van het voorgaand artikel Polis op 
beschermd is, wordt tot het bedrag waarvoor hij alzo beschermd hewh leven 
is, bij ’t overlijden van de verzekerde niet aangesproken bij over. 
tot betaling van schuldeisers tegenover de aanspraak van— jijden van 

(a) de overlevende echtgenoot, indien het huwelik in verzekerde. 
gemeenschap was, tot de helit van het beschermde 
gedeelte van de polis; of 

(b) de overlevende echtgenoot of een kind van de ver- 
zekerde, uit krachte van het testament van de 
verzekerde; of 

(c) een kind van de verzekerde, uit krachte van erf- 
opvolging ab intestato. 

26. Ken gehuwde vrouw kan een polis van verzekering Vrouw 
sluiten op haar eigen leven of op dat van‘haar echtgenoot, kan haer 
aullende elke zodanige polis alsmede elke polis door een vrouw ) 2" of ns 
op haar eigen leven véér haar huwelik gesloten, alsmede de jeven 
gelden betaalbaar ten aanzien van elke zodanige polis, wat verzekeren. 
betreft man en vrouw onderling, haar uitsluitend en afzonderlik 
eigendom zijn vrij van het beheer van de man.. Indien. zo- 
danige polis gedurende. drie jaren van de datum van betaling 
van de eerste premie stand gehouden heeft, geniet zodanige 
polis tegenover zijn schuldeisers, indien zij in gemeenschap 
van goederen gehuwd zijn, de bescherming bij artikels vier     the protection specified by sections twenty-four and twenty-five. en twintig en vyf en twintig verleend.
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27. Subject to any rights reserved by the intended husband, 
a policy of insurance on his or her life effected in favour of or 
ceded by an intended husband to or for the benefit of an 
intended wife to whom he is afterwards married in community 
of property shall, as between the husband and wife, be her 
sole and separate property free from his control. 

28, Subject to any rights reserved by the husband, a policy 
of insurance on his or her life effected in favour of or ceded 
by a husband to.or for the benefit of his wife shall, as between 
the husband and wife whether they are married in community 
or not, be her sole and separate property free from his control, 
and shall not be void as a gift between’ spouses. 

29. (1). When a person before or during marriage has effected 
in favour of or ceded to or for the benefit of his wife any policy 
or policies of insurance-on his or her life the policy or policies 
to an amount not exceeding two thousand pounds together 
with any bonus claimable in respect thereof shall not be liable 
to be seized or taken in execution by his or her creditors; 
except in so far as the policy has or the policies have been pledged 
or ceded to a person other than the wife of the insured or her 

trustee; but nothing in this section contained shall be con- 
strued-as preventing the policy or policies from being made 
available for payment of the husband’s debts under the 
Insolvency Act, 1916. 

(2) Where a policy enures as between husband and wife 
to the separate benefit of a ‘wife who is married in community 
of property, the part thereof which is unprotected under this 
Act shall not be taken in execution by. the creditors. of the 
community, until all available assets of the community have 
‘been excused ; and, if thereafter it is so taken, the wife shall 
‘be entitled as between herself and the community to be in- 

‘ demnified out of any policy protected under section twenty-four 

Determina- 
tion of appli- 
cation for 
protection 

Substitution - 
of policy 
when policy 
exceeds 
amount of 
protection. 

Policy 
effected with 
intent to . 
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Provisions 
in case o 
policy ceded 
cannot be 
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of this Act. 

-30. When several; policies protected as aforesaid enure to 
the benefit of one person, and that person is insolvent or has 

assigned his estate under the Insolvency Act, 1916, his trustee 
‘or ‘assignee shall determine the manner in which the protection 
shall apply to the several policies. 

31. When any policy so protected as aforesaid exceeds the 
amount for which protection is provided, the person who, 
but for such protection, would be entitled to the policy, or 
to the disposal thereof, may require the company by whom 
such policy was issued to cancel the same on delivery and 
to issue substituted policies of equal standing with the former 
policy ; and such company shall thereupon issue such substi- 
tuted policies, at the expense of the person applying for the 
same, ore for the amount protected for the benefit of the 
assured, or whoever shall be thereto entitled, and the other 
for the unprotected: residue. 

32. Notwithstanding anything contained in this Act, if in 
any case it is proved that any policy was effected, or that 
the premiums upon any policy were paid, with intent to defraud 
‘ereditors the court may order a sum equal to the premiums 
so paid, with interest thereon, to be a charge upon the. policy 
and to be payable out of the proceeds of such policy. 

88. If any person who has effected, or, who, by antenuptial 
contract or otherwise, has lawfully ceded, a policy of insurance 
for the benefit of his wife or of his wife and his or her children, 
or some or one of them, or if any trustee holding any policy 
under any such antenuptial contract or otherwise is or has 
been unable to provide for the payment of the premiums, 
such person or trustee may agree or join with any other person 
interested in the policy in agreeing with the company which 
granted the policy— , 

(a) to accept in lieu thereof a paid-up policy for such 
sum as, according to the rules of thé company, may   

vil 

‘27. Met inachtneming van rechten door een aanstaande Polis ten 
echtgenoot gereserveerd, is een polis van verzekering op zijn gumste van 

. ° of gececdeerd of haar leven door de aanstaande echtgenoot gesloten ten 2). 
gunste van of gecedeerd aan of ten behoeve van zijn aanstaande aanstaande 
vrouw met wie hij vervolgens in gemeenschap van goederen vrouw is 
gehuwd is, wat betreft man en vrouw, haar uitsluitend en baar . . ove + uitsluitend . afzonderlik eigendom, vrij van zijn beheer. eigandom. 

28. Met inachtneming van de rechten door de echtgenoot Polis ten 
gereserveerd, is een polis van verzekering op zijn of haar gunste van 
leven door de echtgenoot gesloten ten gunste of gecedeerd Of Becedeend 
ten behoeve vam zijn vrouw, wat betreft man en vrouw, hetzij haar 
zij al dan niet in gemeenschap van goederen getrouwd zijn, uitsluitend 
haar uitsluitend en afzonderlik eigendom, vrij van zijn beheer, eigendom. 
zullende dezelve niet nietig zijn als een schenking tussen 
echtgenoten. a 

29, (1) Wanneer iemand véér of staande het huwelik een of Bescherming 
meer polissen van levensverzekering op zijn of haar leven V8" Polis ten 
gesloten heeft ten gunste van of. gecedeerd heeft aan of ten Br necodoord 
behoeve van zijn vrouw, kunnen de polis of polissen tot een aan of ten 
bedrag van ten hoogste twee duizend pond, tezamen met enige voordele 
bonus ten aanzien daarvan verschuldigd, niet door zijn of Komende 
haar schuldeisers in beslag of in exekutie. worden 97 Y7°U" 
genomen, behalve voorzover de polis of polissen verpand of 
gecedeerd zijn aan een ander dan de vrouw van de verzekerde 
of haar trustee; zullende echter het bepaalde in dit artikel 
niet beletten dat de polis of polissen onder de Insolventiewet, 
1916, worden aangesproken tot betaling van de schulden van 
de man. 

(2) Waar een polis als tussen man en vrouw uitsluitend 
ten voordele van. een vrouw, die in gemeenschap van goederen 
gehuwd is, komt, wordt het volgens deze Wet onbeschermde 

gedeelte daarvan niet door de schuldeisers van de gemeenschap 
in eksekutie genomen, voordat alle beschikbare baten van 
de gemeenschap onder beslag verkocht zijn en indien hij. 
daarna aldus genomen wordt is de vrouw als tussen haar en 
de gemeenschap gerechtigd tot vrijwaring wit een volgens 
artikel vier en twintig van deze Wet beschermie polis. 

30. Waar verscheiden polissen, die als voorzegd beschermd Wijze waar- 
zijn, aan een enkel persoon toekomen en zodanig persoon is °P bescher- 
insolvent of heeft van zijn boedel afstand gedaan onder de Vorden toe. 
Insolventiewet, 1916, bepaalt zijn kurator of boedelredder de gepast. 

wijze, waarop de bescherming op de verscheidene polissen 
toepasselik is. 

31. Gaat een polis die als voormeld beschermd is, het bedrag Vervanging 
te boven waarvoor bescherming verleend is, dan kan de persoon V8" polis 
die, indien zodanige bescherming niet verleend was, tot de wis bedr: , , wa ae ws polis bedrag 
polis of tot de beschikking erover gerechtigd zou zijn, de van be 
maatschappij die de polis uitgereikt heeft, verzoeken dezelve scherming 
bij overgave te royeren en ter vervanging daarvan polissen te boven 
van gelijke kracht als de vorige polis uit te reiken zullende gaat. 
de maatschappij alsdan zodanige plaatsvervangende polissen 
uitreiken ten koste van de perscon, die dezelve aangevraagd 
heeft, een voor het beschermd bedrag ten behoeve van de 
verzekerde of wie daartoe gerechtigd mocht zijn en de andere 
voor het onbeschermd overschot. 

32. Niettegenstaande het bepaalde in deze Wet, indien in Polis 
enig geval bewezen wordt dat een polis gesloten werd, of de gesloten met 
premies op een polis betaald. werden, met het oogmerk om oogmerke om 

: a . 1sers 
schuldeisers te bedriegen, kan het hof ‘bevelen dat een som te bedriegen. 
gelijk aan de aldus betaalde premies met rente daarop, een 
last is op de polis en uit de opbrengst van de polis betaald 
wordt. 

33. Indien een persoon die een polis van verzekering ten Bepalingen 
behoeve van zijn vrouw of van zijn vrouw en zijn of haar-in geval een 
kinderen, of een of meer van hen, gesloten heeft of die, bij gocodeerde 
huwelikse .voorwaarden of anderszins zodanige polis wettig fo stand 
gecedeerd heeft, of indien een trustee die een polis uit krachte gehouden 
van zulke huwelikse voorwaarden. of anderszins houdt, niet kan worden. 
in staat is of geweest is de premies te betalen, dan kan zodanig 
persoon of trustee alleen of tezamen met ieder ander bij de 
polis belanghebbend persoon met de maatschappij, die de 
polis uitgereikt heeft, overeenkomen— ae 

’ (a) om.in plaats daarvan een volopbetaalde polis aan’ 
te nemen voor zulk een som als, volgens de statuten
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be its equivalent in value, payable at the time and 
in the manner, and for the benefit of the person or 
persons entitled to the sum assured by the original 
policy ;. or 

(b) to borrow upon security of the policy such sums as 
may be necessary to keep or put the policy in force, 
and any sum so borrowed and applied for keeping 
up or reviving the policy and any unpaid or accrued 
interest thereon shall be a first charge upon thel- - 
policy and value thereof; or | 

(c) to commute any existing bonus additions, for temporary 
or permanent reduction of premiums or for a cash 
payment to be applied in or towards payment of 
any premiums which shall have fallen due in respect 
of the policy. 

34. No cession by antenuptial contract or otherwise of a 
life policy issued in the Union shall confer on the cessionary 
therein named, his executors, administrators or assigns, any 

‘tight to sue the company for the amount of such policy, or 
the moneys assured or secured thereby, until a written notice 
of the date and purport of such cession has been given to 

. the company at its chief office in the Union. 

The priority of all claims under cessions shall be governed 
by the dates on which notices of the cessions are received. 

Any advance or payment bona fide made upon or in respect 
of any policy by the company before the date upon which 
such notice is received, shall be valid ‘and effectual: against 
the cessionary giving such notice. 

35, The receipt of the executor, testamentary or dative,’ 
duly appointed to the estate of a deceased policy-holder, by 
lawful authority exercising jurisdiction within the Union, 
shall be a valid discharge for any moneys payable under any 
policy held by him: Provided that, if an executor or adminis- 
trator is appointed outside the Union, his receipt shall not 
constitute a valid discharge unless his appointment is sealed 
and signed by a Master for use within the Union. 

36. (1) Where it is intended to amalgamate two or morel, 
companies carrying on life insurance business or to transfer 
the life insurance business or a portion of such business from 
one company to another company the directors of any one or 
more of such companies may apply to the court to sanction 
the proposed arrangement. 

The provisions of this section shall not apply where no com- 
pany concerned with the amalgamation or transfer (as the 
ease may be) has its head office in the Union. 

(2) The court, after hearing the directors and other persons 
whom it considers entitled to be heard, may sanction the 
arrangement if it is satisfied that no sufficient objection te 
the arrangement has been established. 

(8) Before any such application is made to the court— 

(a) notice of the intention to make the application s all} 
be published in the. Gazette; and 

(4) a statement of the nature of the amalgamation or} 
transfer (as the case may be) together with an abstract} 
containing the material facts embodied in the agree-j 

yaent under which the amalgamation or transfer is} 
proposed to be effected, and copies of the actuarial} 
reports upon which the agreement is founded, includ-| 
ing a report by an independent actuary, shall bel 
posted to the registered. or last-known address of 
each life policy-holder in the Union of each com- 
pany and to the Treasury; and 

(c) the agreement under which. the amalgamation orl. 
transfer is proposed to be effected shall be open| 

van de maatschappij, daaraan gelijkwaardig mocht 
zijn, betaalbaar op de tijd en op de wijze en ten be- 
hoeve .van de persoon of personen gerechtigd tot 
de som bij de oorspronkelike polis verzekerd; of 

(6) om op onderpand van de polis de nodige sommen 
te lenen om de polis in stand te houden of van kracht 
te doen zijn, zullende enige som aldus geleend en 

kracht te doen«zijn* alsmede enige onbetaalde of 
-verschenen rente daarop een eerste last zijn op de 
polis en zijn waarde-; of 

(c) om’ bestaande bonusvermeerderingen om te zetten in 
een tijdelike of permanente premievermindering of 
in een kontante betaling te worden besteed ter 
betaling van premies die op de polis verschuldigd 
zijn. 

.34, Geen cessie bij huwelikse voorwaarden of anderszins 
van -een levensverzekeringspolis witgereikt in dé Unie geeft 
aan de daarin genoemde cessionaris, zijn exekuteurs, 
administrateurs of rechtverkrijgenden, enig recht om de 
maatschappij voor het bedrag van de polis of van de daardoor 
verassureerde of verzekerde gelden in rechten aan te spreken, 

|schappij] aan zijn hoofdkantoor binnen de Unie schriftelik 
medegedeeld is. 

De voorrang van alle aanspraken krachtens-cessies wordt 
geregeld door de datums waarop kennisgeving van de cessies 
ontvangen zijn. 

Voorschotten of betalingen door de maatschappij te goeder 
trouw gedaan.op of ten aanzien van een polis véér de datum 
waarop zodanige mededeling ontvangen is, zijn van kracht 
tegen de cessionaris die de mededeling gedaan -heeft. 

35. De kwitantie van de exekuteur, hetzij testamentair of: 
datief, behoorlik aangesteld over de boedel van een overleden 
polishouder, krachtens wettig gezig jurisdiktie uitoefenende 
binnen de Unie, is een rechtsgeldige bevrijding voor 
gelden, die onder een door hem gehouden polis betaalbaar 
zijn: Met dien verstande dat de kwitantie van een exekuteur 
of administrateur die buiten de. Unie aangesteld’ is, geen 
rechtsgeldige schuldbevrijding oplevert tengij - zijn aanstelling 
door een Meester voor gebruik binnen de Unie gezegeld en 
getekend is. 

36. (1) Waar het voornemen bestaat om twee of meer 
maatschappijen, die levensverzekeringsbezigheid drijven, te 
amalgameren of de levensverzekeringsbezigheid of een gedeelte 
van zulke bezigheid van een maatschappij aan een andere 
maatschappij over te dragen, kunnen de. direkteuren van 
één of meer zodanige maatschappijen het hof verzoeken om 
de voorgenomen overeenkomst te bekrachtigen. 
“De bepalingen van dit artikel vinden geen toepassing, 

waar geen van de maatschappijen die bij “de amalgamatie 
of overdracht (naar het geval mocht zijn) betrokken zijn, 
zijn hoofdkantoor in de Unie heeft. 

(2) Het hof kan, na verhoor van de direkteuren en andere 
personen die het gerechtigd acht gehoord te worden, de over- 
eenkomst bekrachtigen indien bewezen wordt dat er geen 
rvoldoende bezwaren tegen de overeenkomst ingebracht zijn. 
| (8) Alvorens zodanig verzoek tot het hof te ‘tichten— 

(a). wordt van het voornemen om het, verzoek te doen 
in de Staatskoerant kennis gegeven; en 

(6) worden een verklaring van de aard van de amalgamatie 
of overdracht naar het geval mocht zijn, tezamen 
met een korte samenvatting van alle materiéle feiten 
vervat in de overeenkomst, uit krachte waarvan de 

afschriften van de aktuariéle rapporten waarop..de 
overeenkomst gegrond is, met insluiting van een 
rapport van een onafhankelike aktuaris, toegezonden 
naar het geregistreerde of laatstbekende adres van 
elke houder van een levensverzekeringspolis in de 

(c) ligt de overeenkomst uit krachte waarvan de amal-   gamatie of overdracht zal geschieden, in de kantoren 

Unie van elke maatschappij en aan de Thesaurie; en 

besteed om de polis in stand te houden of weer van- 

Cessio van 
evens- 
verzekerings - 
polissen. 

totdat de datum en strekking van de cessie aan de maat- . 

:Wie na 
overlijden 
van polis- 
houder 
mag een 
kwitantie 
geven voor 
elden 

betaalbaar 
onder een 
levensver- 
zekerings- 
polis. 

Amalgama- 
tie. en 
overdracht 
van 
bezigheid. 

amalgamatie of de overdracht zal geschieden, alsmede .



1x 

  

UNION GAZETTE EXTRAORDINARY, 8ru FEBRUARY, 1923 

for the inspection of the policy-holders. and share- 

holders at the offices of thé companies in, the Union| - 

for a period of twenty-one days after the publication| 
of the notice in ‘the Gazette. 

(4) Subject to the provisions of sub-section (i) of this section, 

it shall not be lawful for any company carrying on life insur- 

ance business to amalgamate with another company or to 

transfer its life insutance business to another company, unless 

the amalgamation or transfer is sanctioned by the court in 
accordance with this section. 

(5). The. court shall not sanction the amalgamation or 

transfer in any case in which it appears to the court that the 

life policy-holders representing one-fifth or more of the total 

amount insured in the company dissent from the amalgamation 

or transfer. , 

(6) Where any amalgamation, or transfer has taken place 

_ asin this section provided, no life policy-holder shall be deemed 

Statement 
in case of 
amalgama- 
tion or 
transfer of 
business. 

Petition for 
winding up 
sompany. 

to have abandoned any claim which he would have had against 

the original-company or to have: accepted in lieu thereof the 

liability of another company, unless such abandonment or 

acceptance has. been signified by a written document signed 

by ‘him or his agent duly authorised thereto. 

37, .Where an amalgamation takes place between any two 

or more companies carrying on life insurance business, or 

where the life insurance business ora portion of such business 

of any company is transferred to another company, the com- 

bined company or the purchasing company (as the case may 

be) shall, within three months after the date of thé completion 

of the amalgamation or transfer, deposit with the Treasury— 

(a) a certified copy of the agreement. or deed under which 

the amalgamation or transfer is effected; and 

(b) a declaration under. the hand of the chairman of each 

company and of the principal officer of each company 
that to the best of their knowledge and belief every). 

payment made or to be made to any person what- 
soever on account of the amalgamation or transfer]. 
is therein fully set forth, and that no other payments 
except those set forth have been made or are to be 
made either in money, policies, bonds, valuable 
securities, or other property by or with the knowledge 

of any parties to the amalgamation or. transfer apd 
that due notice of the proposed amalgamation or 

transfer has. been given to the shareholders (if any) 
and policy-holders of, each company concerned in 
compliance with the requirements of the last preceding 
section. , 

38.-(1) On the petition of ten or more policy-holders owning 

policies for an aggregate sum of not less than ten thousand 

pounds and‘ upon its being proved to the satisfaction of the 

court that the company is insolvent, the court may order the 

winding up of any. company whose head office is in the Union 
and may apply, so far as may be deemed necessary, the -pro- 

visions.of the law governing the winding up of companies 

Provided that such petition shall not be presented except 

by the leave of the court and leave shall not be granted until 
a prima facie case has been established to the satisfaction 
of the court and until security for costs for such an amount 

as.the court may. think reasonable. has been given. , 

(2) The court may, in the case of a company which has|&' 

been proved to be insolvent, reduce the amount of the contracts 

.of such company upon such terms and subject to such conditions 

as to the court may seem fit instead of granting a winding- 

up order. 

_(3) Where a company is being wound up or where appli- 
cation for winding up is made under sub-section (1) the value 
of a policy of any class requiring to be valued shall be estimated 

‘|getekend is. 

van de maatschappijen in de Unie ter inzage vai 

de polishouders en aandeelhouders gedurende een 

tijdvak van een en twintig dagen na de publikatie 

van de kennisgeving in de Staatskoerant. 

(4) Met inachtneming van de bepalingen van sub-artikel 

(1) van dit artikel, is het een maatschappij, die levens- 

verzekeringsbezigheid drijit, verboden om met een andere | 

maatschappij te amalgameren of haar levensverzekerings- 

bezigheid aan een andere maatschappij over te dragen, tenzij 

de amalgamatie of de overdracht door het hof overeenkomstig 

dit artikel bekrachtigd is. 
(5) Het hof bekrachtigt in geen geval de amalgamatie of 

overdracht, wanneer aan hetzelve blijkt dat de houders van . 

levensverzekeringspolissen, vertegenwoordigende een vijide of 

meer van het totaalbedrag dat in de maatschappij verzekerd 

is, de amalgamatie of overdracht afkeuren. : 

(6) Heeft cen amalgamatie of overdracht als bepaald in. 

dit artikel plaatsgevonden, dan wordt geen houder van een 

levensverzekeringspolis geacht enige aanspraak te hebben 

prijsgegeven, 
gehad zou hebben of in plaats daarvan de verbintenis van 

een, andere maatschappij te. hebben aangenomen, tenzij van 

zodanige prijsgeving of aanneming blijkt uit een schriftelik 

dokument, dat door hem of zijn daartoe behoorlik gemachtigde 

87, Wanneer een amalgamatie plaatsvindt tussen twee 

meer maatschappijen die levensverzekeringsbezigheid ‘drijven, 

of wanneer de levensverzekeringsbezigheid of een gedeelte 

van zulke bezigheid van een maatschappi] aan een andere 

maatschappij overgedragen wordt, -deponeert de verenigde 

maatschappij of de kopende maatschappij (naar het geval. 

mocht zijn)*binnen drie maanden na de datum waarop de 

amalgamatie of de overdracht voltooid is, ten kantore van 

de Thesaurie— 

of 

die hij tegen de oorspronkelike maatschappij © 

Opgaaf in 
geval van 
amalgamatie 
of over- 
dracht van 
bezigheid. - 

(a) een gecertificeerd afschrift van de overeenkomst of - 

akte uit krachte waarvan de amalgamatie of over- 

dracht geschied is; en 
(b) een verklaring getekend door de voorzitter van elke 

maatschappij en door de hoofdambtenaar van elke 

maatschappij dat naar hun beste geloof en weten 

elke betaling van welke aard ook, aan enig persoon 

gedaan of te worden gedaan -naar aanleiding van de 

amalgamatie of overdracht daarin volledig opgegeven 

is, en dat geen andere betalingen behalve de opge- 

gevene-gedaan zijn of gedaan zullen worden hetzij 

‘in geld, polissen, obligaties, geldswaardige sekuriteiten 

of andere goederen naar en met het weten van enige 

bij de amalgamatie of de overdracht betrokken partij, 

en dat van de voorgenomen amalgamatie of overdracht 

behoorlik kennis gegeven is aan’ de aandeelhouders - 

(zo die er zijn) en polishouders van elke betrokken | 

maatschappij overeenkomstig de voorschriften van 

. ~ het voorgaand artikel, . 

38. (1) Op de petitie van tien of meer polishouders, houdende 

polissen voor een gezamenlike som van’ ten minste tien 

duizend pond en mits naar gendege yan het hof bewezen is 

dat de maatschappij insolvent is, kan het. hof de likwidatie 

bevelen van een maatschappij wier hoofdkantoor’in de Unie 

gevestigd is, en kan voorzover als nodig, de bepalingen toe- 

passen van de wet tot regeling van de likwidatie van maat- 

schappijen. 
Met dien verstande dat zodanige petitie slechts met verlof 

van het hof zal mogen worden ingediend, zullende dat verlot 

niet worden verleend tenzij een prima facie zaak . ten 

genoege van het hof uitgemaakt en sekuriteit voor de kosten 

esteld is tot zulk een bedrag als het hof redelik mocht achten. 

(2) Het hof kan, in het geval van een maatschappij,. wier 

insolventie bewezen is, in plaats van een likwidatieorder. te 

verlenen, het bedrag.van de kontrakten van de maatschappij 

verminderen op zodanige termen en voorwaarden als het 

voegzaam oordeelt. , 

(3) Waar een maatschappij gelikwideerd wordt of waar de 

likwidatie volgens sub-artikel (1) verzocht wordt, wordt de   waarde van een polis van enige klasse, die waardering vereist, 

Petitie voor 
likwidatie 
van maat- 
schappij.
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insolvent, the court may order the winding up of any com- 
pany carrying on industrial insurance business whose: head 
office is in the Union and may apply, so far as may be necessary, 
the provisions of the law. governing the winding up of companies. 
i: The provisions of sub-sections (2) and (3) of section thirty- 
eight shall apply mutatis mutandis to industrial insurance 
business. 

Application 48, The provisions of sections twenty, twenty-one and twenty- 
to industrial gwo of this Act shall apply to industrial insurance business. 
insurance . 

of sections 
twenty, 
twenty-one 
and twenty- (c) Bond Investment Business. 
two. 

eecums ' 44, Every company which carries on bond’ investment] 
bond business shall furnish to the Treasury the abstract and statement 
investment specified in the Fourth and Fifth Schedules to this Act respec- 

business. tively in accordance with the terms prescribed for life insurance ny ina ; P 
business in section nineteen 

Advantage 45. No company shall give the holder of any policy issued 
on Tot or in the Union after the commencement of this Act any advantage 
chance may dependent on lot or chance, but this- provision shall not be 

not be given. construed as in any wise prejudicing any question as to the 
application to any such transaction, whether in respect of 
a ‘policy issued before or after the commencement of this Act, 
of the law relating to lotteries, 

Winding up 46, In respect of the winding up of any bond investment 
Tnvestment business, the provisions cf section forty-two shall apply mutatis 
Company. mutandis. . : 

Application 47, The provisions of sections twenty, twenty-three, .thirty- 
vestment sie and thirty-seven shall apply mutatis mutandis to bond 
business of -investment business. 
sections 
twenty, 

(d) Insurances by Members of Lloyds and by Similar Associations 
of Indiwidual Underwriters. - 

twenty-three, 
thirty-six and 
thirty-seven. - 

Require- 48. The following requirements shall be complied with by 
ments to be any person initiating insurance business or who does any act 
vith. by in the Union in reference to the receiving of proposals for in- 
agent for surance or the issue of. policies or the collection of premiums 
membersof on behalf of brokers or underwriters at Lloyds or on behalf 
Lloyds and of associations of individuals formed upon the plan known as 
associations Lloyds, whereby each associate underwriter becomes liable 
of individual for a proportionate part of the whole amount insured by a 
under- Pp olicy. . . 

writers. (1) No person shall carry on such insurance business in 
the Union unless he is licensed as provided by law and 
has made the deposit in accordance with the pro- 

x . 

in the manner provided by the Seventh Schedule to this Act,|geschat op de wijze voorzien in de Zevende Bijlage van deze 
and notices.shall be issued as provided: by the Highth Schedule|Wet, zullende kennis worden gegeven als bepaald in de Achtste 
to this Act. ; ' |Bijlage van deze Wet. .* 

(6) Industrial Insurance Business. (6) Industridle Verzekeringsbezigherd. . 
Returns 39. Every company which carries on industrial insurance amen Elke pnaatachappil die industziéle Verzokeringsbezigheld Ppeaven 
‘telating to business shall furnish to the Treasury the abstract and state-|OUJt, Moet Ge Anesaurie voorzien van het overzicht en de ; a striéle 
industrial trent specified in the Fourth and Fifth Schedules to this Act|°Pg4t bedocld in de Vierde en wide Bijlagen van dere Wet verzekeriny 
mewmane® yespectively, in accordance with the terms prescribed for respeitievelik, overeenkomstig © tikel wn, mlten Voor levens- 

life insurance business in section nineteen. VERZE RENNES VEMENCG Vervay I arcike” negentien. . 
. . . . . . 40. Niettegenstaande de bepalingen van ‘enige wet, kan Polis tot 

roliey to 40, Notwithstanding anything contained in any law, anylieder die een bona fide verwachting heeft dat hij onkosten goedmakiny 
fone. person having a bona fide expectation that he will incur expense|,4) hebben in’ verband met de dood of begrafenis: van een YO" 
expenses, 21 connection with the death or funeral of any relative, being bloedverwant, zijnde een ouder, grootouder, kind, kleinkind, jotosten 

a parent, grandparent, child, grandchild, brother or sister,|proeder of zuster, een verzekering sluiten op het leven van ‘ 
may effect an insurance on the life of such relative for a sum zodanige bloedverwant voor een som, die ter dekking van 
not unreasonable for the purpose of covering such expense.. zodanige onkosten niet onredelik groot is. 

Amalgama- 4]. The provisions of sections thirty-sia and thirty-seven shall} 41..De bepalingen van artikels zes en dertig en zeven en Amalgama. 
tions and = apply mutatis mutandis to industrial insurance’ business : dertig zijn mutatis mutandis van toepassing op industriéle tie en 
transfer of Provided that it shall not be necessary to transmit the|verzekeringsbezigheid: Met dien verstande dat het nict nodig overdracht 

° statement and other documents referred to in sub-section (3) (b)|zal zijn de opgaaf en andere dokumenten bedoeld in sub-artikel bon gheid 
of section thirty-siz to each industrial policy-holder. (3) (8) van artikel zes en dertig aan elke industriéle polishouder oT 

eae sas + : ‘ng|toe te zenden. Winding up . 42. On the petition of the Treasury and upon its being vas . ea ye cfindustria. pioved to the satisfaction of the court that the company is 42. Op de petitie van de Thesaurie en nadat het naar Likwidatio 
company. genoege van het hof bewezen is dat de maatschappij insolvent Van 

is, kan het hof de likwidatie bevelen- van een maatschappij apclustricle 
die een industriéle verzekeringsbezigheid drijft en wiens schappij. 
hoofdkantoor'in de Unie gevestigd is, en kan zover als nodig 
de bepalingen van de wet. betreffende de likwidatie van maat- 
schappijen toepassen. , 

De bepalingen van sub-artikels (2) en (3) van artikel acht 
jen dertig zijn mutatis mutandis toepasselik op Industriéle 
Verzekeringsbezigheid. . 

43. De bepalingen van artikels twintig, cen en twintig en Toepassing 
twee en twintig van deze Wet zijn van toepassing op industriéle Y@™ artikels . : : twintig een en verzekeringsbezigheid. twintig en 

twee en 

twintig op 
ae . wa industriéle 

(c) Obligatie Beleggingsbezigheid. verzekering. 
44, Kilke maatschappij die een obligatie beleggingsbezigheid Opgaaf 

betrekkelik 
obligatie 
beleggings- 
bezigheid. 

drijft, moet aan de Thesaurie het overzicht en de opgaaf 
verstrekken aangewezen in de Vierde en Vijfde Bijlagen van 
deze Wet respektievelik, overeenkomstig de voorschriften voor 
levensverzekeringsbezigheid vervat in artikel negentien. 

45. Geen maatschappij geeft aan de houder van een polis Voordeel 
uitgereikt in de Unie na de invoering van deze Wet enig van athankelis 
lot of kans afhankelik voordeel, zullende echter deze bepaling kang mag 
van geen invloed hoegenaamd zijn op de beslissing van kwesties niet worden 
aangaande de toepassing van-de loterijwet op zulk een trans- gegeven. 
aktie, hetzij] ten aanzien van een polis uitgereikt véér of na 
de invoering van deze Wet. 

46. Ten opzichte van de likwidatie van een- obligatie Likwidatie 
beleggingsbezigheid vinden de bepalingen van artikel twee en vanObligatie 

a os . . Beleggings veertig mutatis mutandis toepassing. Maat 
, schappij. 

47. De bepalingen van artikels twintig, drie en twintig, Toepassing 
zes en dertig, en zeven en dertig, vinden mutatis mutandis toe- Yan artikels 
passing op een obligatie beleggingsbezigheid. 37 op obliga, 

: . , tie beleggings 
(d) Verzeheringen door leden van Lloyd's en door dergelijke bezigheid. 

verenigingen van indwiduéle vergekeraars. 

48, Iedere persoon die een verzekeringsbezigheid begint of Eison 
die in de Unie een handeling verricht in verband met de Waeraan 
ontvangst van aanvragen om verzekering, of de uitreiking reent wan , 
van polissen of de kollektie van premie ten behoeve van Lloyds en 
makelaars of verzekeraars van Lloyds of ten behoeve van van andere 
verenigingen -van individuéle personen gevormd volgens het Veretigingen 
systeem bekend als Lloyd’s,. waarbij elk lid verzekeraar 
aansprakelik wordt voor een evenredig gedeelte van het 
gehele door een polis verzekerde bedrag, voldoet aan de 
volgende vereisten :— 

(1) Geen persoon drijit zulke  verzekeringsbezigheid in 
de Unie, tenzij hij gelicentiéerd is zoals. voorzien bij 

i 
individuéle 
verzekeraars,   de wet en de storting gedaan heeft overeenkomstig
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brokers or underwriters. 

visions of the next succeeding sub-section and in 
respect of such business. 

(2) Any such person transacting insurance business.in the 
- Union at the commencement of this Act shall, within 
six months after such commencement, and any person 
not transacting insurance. business at the. commence- 
ment of this Act shall, before commencing to transact 
such insurance business in the Union, deposit and keep 

deposited. so long as he transacts such insurance 
business, money or approved securities or both to 
the value of five thousand pounds. The provisions 
of sections five to twelve inclusive shall mutatis mutandis 

. apply to such deposit. 

.(3) Any person transacting such insurance business in the 
Union shall have an office in the Union and notice 
of the situation of such office and of any change 
in the situation of such office shall be lodged with 

. ‘the Treasury. 

Process in any legal proceedings in any court 
against such person may be served by leaving it at 
such office. 

(4) Any person transacting such i insurance business in the 
Union shall prepare and lodge with the Treasury 
within six months after the expiry of each calendar 

- year a statement for such year in the form shown]. 
below :— 

. Statement for the year ending the thirty-first day of Decem- 
ber, 19..... in respect of insurance business transacted in 
the Union Dy ..ue cece ce eee ee eens ..an agent 
for.-...... ceeeeeeeee OF 5 . 

Other receipts. been cena eens Commission received (by 
eee tee eee eee teens agents) .. ese ceee ee eeee 
(details to be given) Other payments............ 

4 (details to be given) 

Toran Rucurets £....... ... Toran Payments £........ 

(5) Any person transacting insurance business in the 
Union as aforementioned without having complied 
with the requirements of this Act, shall be guilty of 
an offence and liable on conviction to a fine of fifty) - 
pounds in respect of each such transaction. 

CHAPTER Iii. 

. Premies ontvangen Eee... . 

het bepaalde in het eerstvolgend sub-artikel en ten 
aanzien van zodanige bezigheid. 

(2) Een zodanige persoon die ten tijde van de invoering 
van deze —Wet verzekeringsbezigheid in de Unie 
drijft, moet binnen zes maanden na‘ zodanige in- 
voering, en een persoon die-geen verzekeringsbezigheid 
ten tijde van de invoering van deze Wet drijft, 
stort, alvorens .verzeketingsbezigheid in de Unie te 
beginnen, geld of goedgekeurde sekuriteiten of beide 
ter waarde van vijf duizend pond, zullende de storting 
in stand blijven, zolang hij zodanige verzekerings- 
bezigheid drijft. De bepalingen van artikels zes tot 
en met twaalf zijn mutatis mutandis van toepassing 
op de storting. 

(8) Ieder persoon die zulke vernekeringsberigheid in de 
Unie drijft moet in de Unié een kantoor hebben, 

_ en geeft van het adres van zijn kantoor alsmede van 

elke verplaatsing daarvan kennis aan de Thesaurie. 
Alle processtukken in rechtsgedingen in enig hof 
tegen zodanige persoon ingesteld, kunnen worden 
gediend door ze bij dat kantoor te laten. 

(4). Ieder persoon die zulke verzekeringsbezigheid in de 
Unie drijft, maakt binnen zes maanden na afloop 
van elk kalenderjaar een opgaaf voor dat jaar in de 
vorm hieronder aangegeven op en deponeert dezelve 
bij de’ Thesaurie :— 

Opgaaf voor het jaar eindigende de een en dertigste dag. 
van December 19...., ten aanzien van verzekeringsbezigheid 
verricht in de Unie “door ce eees bcc e ee ee ence se eeereeeees 

een Agent VOOL.... cc ee cece ence eae VAN... cece ee eee beeen 

makelaars of verzekeraars.. 

Kommissie ontvangen door 
ee wm meee ee er ewes ee esos 

eee twee tee e eee enee agenten ..... cece eee 
(biezonderheden te worden Andere betalingen......3... 

verstrekt) ‘(biezonderheden te worden + 
verstrekt) 

ToTaALE ONTVANGSTEN £.... ToTALE BETALINGEN £...... 

(5) Een -persoon die verzekeringsbezigheid in de Unie 
als voorzegd drijfs zonder voldaan te hebben aan 
de vereisten van deze Wet, maakt zich schuldig 

met een boete van vijftig pond ten aanzien van elke 
zodanige transaktie. 

HOOFDSTUK TI. 

AANVULLENDE BEPALINGEN. 

aan een overtreding en wordt bij veroordeling gestraft . 

49, Hilke maatschappij] waarop deze Wet’ toepasselik is, Licenties en. 
alsmede élke persoon die. in de Unie verzekeringsbezigheid licentie- 
drijft namens makelaars en verzekeraars.van Lloyd of namens gelden. 

SUPPLEMENTARY. 

“Licenses and 49. Every company to which this Act applies, and every 
license person transacting in the Union insurance business on behalf 
moneys. 

Inspection 
of 
documents. 

. licence in respect of each and every year. 

of brokers or underwriters at Lloyds’, or on behalf of members 
of other similar association of individual underwriters, shall 
obtain from a receiver of revenue, on production of a certificate 
from the Treasury. that the. issue of a licence is authorized, a 

For that licence there 
shall be paid the sum of fifty pounds or, in the case of a new 
business commencing on or after the first day of August in 
any year, the sum of twenty-five pounds, Any such ‘licence 
whenever issued shall expire on the thirty-first day of December 
in the year of issue. 

Any licence moneys payable under “this section shall be 
in substitution for any licence duty payable i in respect of the 
business of insurance under any law in force ab the commence- 
ment of this Act. 

50. Any person may inspect at the Treasury any printed 
or other document required by this Act to be deposited thereat, 
and may procure any copy thereof or extract therefrom upon 

leden van dergelijke verenigingen van individuéle verzekeraars, 
moet voor elk jaar van de ontvanger van inkomsten een licentie 
verkrijgen op.vertoon van een certifikaat van de Thesaurie 
dat de uitreiking van een licentie geoorloofd is. Voor deze 
licentie wordt de som van vijitig pond betaald of, in het 
geval van een ‘nieuwe. bezigheid begonnen op of na de 
eerste dag van Augustus van enig jaar, de som: van vijf en 
twintig pond. LElke licentie, om het even wanneer 2ij uit- 
gereikt is, verloopt op de 3lste December van het jaar van 
ultreiking. 

De licentiegelden die ingevolge dit artikel betaald worden, 
strekken tot vervanging van het licentierecht, dat ten opzichte 
van de verzekeringsbezigheid betaalbaar is onder enige wet 
geldende ten tijde van de invoering van deze Wet. 

volgens deze Wet aldaar gedeponeerd moet worden alsmede 
een afschrift daarvan of uittreksel daaruit te verkrijgen tegen 
betaling van de voorgeschreven fool.   payment of the fees prescribed. 

50. Een ieder is gerechtigd ten kantore van de Thesaurie Inzage van 
inzage te nemen van enig gedrukt of ander dokument, dat dokumenten.
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Offence to 51. Any person securing a proposal for insurance within) 51. Hij die een’aanvraag voor verzekering binnen de Unie Het ver- 

secure the Union on behalf of a company which is not registered|verkrijgt ten behoeve van een maatschappij welke niet ‘rijgen van 

proposal for under the provisions of this Act shall be guilty of an offence geregistreerd is onder de bepalingen van deze Wet, maakt vraag. vO or 

by company 2nd liable to a fine not exceeding fifty pounds in respect ofjzich ‘schuldig aan een overtreding en wordt bij veroordeling verzekering 

not regis- each such transaction. gestraft met een boete van ten hoogste vijftig pond voor elke door niet 

tered. . zodahige transaktie. . geregi 

, Policy not 52. Failure on the part of a company to comply with any , raat, ° 

invalidated provision of this Act shall not in any way invalidate any schappij is 

poy non. Policy issued by the company before or after the commencement aa 

compliance of this Act. . . oS . ; ‘ i e 

with Act. ; 52. Het verzuim van een maatschappij om te voldoen aan Polis niet 

Penalty for . 58, Every company which: makes default in complying|enige bepaling van deze Wet maakt geen polis van onwaarde, vraarde 

non- with ‘the requirements of this Act, and continues im such|die door de maatschappij uitgereikt is voér of na de invoering door niet- 

compliance default for sixty days after notice in writing by the Treasury/van deze Wet. nakomning 

shall: be liable to pay by way of penalty a sum not exceeding yan Wet 

fifty pounds for every day during which such default continues, . schappii, 

and the principal officer within th “ha caning of this Act wre is _58.Elke maatschappij die. verzuimt te voldoen aan de Strat op 

Ing y @ party *. gurey eisen van deze Wet en die, na door de Thesaurie in geschrifte ™et- 
and liable on conviction to a fine not exceeding fifty pounds. aangemaand te zijn, met het: verzuim gedurende zestig dagen naleving ‘ 

. . oo . - |blijft doorgaan, wordt gestraft met een boete van ten hoogste van Wet. 
Publication 54, Where any notice, advertisement or other official publi- vijftig pond voor elke dag gedurende welke het verzuim 

4 OF sorise 4 cation of a company to which this Act applies contains a state-/voortduurt, en maakt de hoofdambtenaar in de zin van deze 

‘ subscribed ment of the amount of the authorised capital of the company,|Wet, die willens én wetens medeplichtig is aan dat verzuim, 

-and paid- the publication shall also contain a- statement of the amount|zich schuldig aan een overtreding, en wordt bij veroordeling 
up capital. of the capital which has been subscribed and the amountisestraft met een boete van ten hoogste vijftig pond: 

paid up. 

. . f 

_ 55. Every. document. purporting to be certified by the 
Secretary for Finance to be a document deposited at his office 

under the provisions of this Act, and every document pur- 
porting to be similarly certified to be a copy of such document, 
shall be deemed to be such document, or a copy thereof, and 
shall be received in evidence as if it were the original docu- 
ment, unless, some variation between it and the original docu- 
ment is. proved. 

" Evidence of 
documents. 

56. If any account, balance sheet, abstract, statement, or 
_ other document required by this. Act is false in any particular 
to the knowledge of any person who signs it, that person 

Penalty for 
falsifying 
statements, 
ete. 

to a fine not exceeding five hundred pounds. 

- 57. (1) The Governor-General may-make regulations, not 
inconsistent with this Act— 

(a) prescribing all matters and things which by this 
Act are required or permitted to be prescribed, or 
which are necessary or convenient to be prescribed 
for giving effect to or carrying out the provisions of 

so this Act; a 
(b) altering any of the forms contained in the Schedules 

to this Act for the purpose of adapting them to 
the . circumstances of any company, or of better 
carrying into effect the objects of this Act; , 

(c) extending all or any of the provisions of this Act 
to any class of insurance business for which special 
provision is not made therein ; 

Regulations. 

- ) . 

(2) The regulations set out in the Ninth Schedule to this 

Act shall be-regarded as regulations made under this section. 

58. The accounts abstracts and statements deposited with 
the Treasury in accordance with the provisions of this Act 
during any calendar year or a summary thereof in such form 

as the Treasury may determine shall be presented to Parliament 
and published. . se , 

Publication 
of returns. 

59. Nothing in this Act contained shall be construed as 
affécting or prejudicing any rights which exist at the commence- 
ment of this Act. 

Such rights shall be judged and determined as if this Act 
had not been: passed. 

Existing 
rights not 
affected. 

- shall be guilty of an offence and shall be liable on conviction 

  

54. Wanneer een kennisgeving, advertentie of andere Publikatie 
officiéle publikatie van cen maatschappij waarop deze Wet V8” &- 
toépasselik is, een opgaaf bevat van het geautoriseerd kapitaal oot 
van de maatschappij, geeft de publikatie tevens het bedrag opbetaald 
op -van het kapitaal dat ingetekend is en het bedrag dat op- kapitaal. 
betaald ‘is: oO mo st 

55. Een dokument dat heet door de sekretaris van financién Bewijs van 
getekend te zijn‘om als een dokument krachtens de bepalingen d0umenten. 
van deze Wet in zijn kantoor gedeponeerd te worden, en 
een dokument dat heet op dergeélijke wijze als een kopie van 
zulk dokument getekend te zijn, worden geacht zulk een 
dokument of zulk een kopie te zijn-en worden als bewijs 
aangenomen alsof zij de oorspronkelike dokumenten waren, 
tenzij een verschil tussen hetzelve en het oorspronkelike 
dokument aangetoond wordt. ; 

56. Indien een rekening, balansrekening, overzicht, opgave, Straffen 
of ander door deze Wet. vereist dokument in enig opzicht voor ver- 
vals is met de voorkennis van de persoon die het tekent, maakt V@smg van 
zodanige persoon zich schuldig aan een overtreding en wordt oe 
bij veroordeling gestraft» met een boete van ten hoogste viji ~~ 
honderd pond. - 

57. (1) De Goeverneur-generaal kan regulaties maken, niet Regulaties, 
strijdende met deze Wet— , 

(a) tot regeling- van hetgeen bij deze Wet moet of mag 
worden voorgeschreven, of van hetgeen dient of 
behoort te worden voorgeschreven ten einde aan 

de bepalingen van deze Wet uitvoering te geven ; 
(b) tot wijziging van de formulieren vervat in de Bijlagen 

van deze Wet, ten einde ze aan te passen aan de 
' biezondere omstandigheden van enige maatschappij 

of ter betere uitvoering van de doeleinden van deze 
Wet; oo, 

(c) tot uitstrekking van een of meer van de bepalingen | 
van deze’ Wet op enige soort verzekeringsbezigheid, . 
voor welke niet biezondere voorziening daarin gemaakt 
is ; 

(2) De regulaties vervat in de Negende Bijlage van deze 
Wet worden beschouwd als regulaties krachtens dit artikel — 
emaakt. . oe oo 
58. De rekeningen, overzichten en opgaven ten kantore Publikatie 

van, de Thesaurie gedurende een -kalenderjaar gedeponeerd V@" 
overeenkomstig het bepaalde in deze Wet of een kort begrip °P&°V- 
daarvan in zodanige vorm als de Thesaurie mocht bepalen, 
worden aan het Parlement voorgelegd en gepubliceerd. 

59. Geen bepaling van deze Wet is bedoeld inbreuk te Bestaande 
maken op rechten, die bestaan op het tijdstip van de invoering rechten _ 
van deze Wet. Zulke rechten worden beoordeeld en bepaald biljven in 

» 

alsof deze Wet niet aangenomen was.
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60. In this Act and in any regulation, unless inconsistent 
with the context— 

- “accident policy” means a policy other than a life 
policy, insuring payment of money on the happening 
of a personal accident, whether fatal or not, diseasel. 
or sickness, or any class of personal accidents, dis- 

. eases or sicknesses; and the insurance of personal 
property other than plate or other glass against 
accidental damage or loss by reason of any cause 
except by fire or perils of navigation ; 

_ ‘approved: securities” means: securities issued by the 
Government of the Union and such other securities 
as the Treasury may approve. 

“bond investment policy ”’ means a policy issued in re- 
spect of any contract which is bond investment business 
as defined in the regulations set out in the Ninth 
Schedule to this Act; 

“chairman” in relation ‘ to a company includes any 
person for the time being presiding over the board 
of directors or other governing body of the company ; 

“court”? or “the court’? means any provincial or local| 
division ‘of the Supreme Court having jurisdiction 
in respect of the particular matter in question ; 

“financial year” in relation to a company means each 
' period of twelve months at the end of which the 

balance of the accounts of the company in question 
is struck, or, if no such balance is struck, then each 
period of twelve months ending the thirty-first day of 
December ; ° 

“* fire policy ” means policy insuring payment of money 
on loss by fire or anything incidental to fire ; 

“industrial policy’ means a policy issued on.a life or 
lives for a sum not exceeding one hundred pounds upon 
which the contributions or-premiums payable by the| 
insured are by the terms of the policy made payable]. 
at either weekly or monthly intervals, and are con- 
tracted to be received, or any one or more of which 
have actually been received, by means of collectors ; 

“insurance business” means any insurance business for 
- which special provision is made in this Act, and 

_includes any other class of insurance business to 
which this Act may be extended.under the powers 
thereof ; , 

‘life policy ” means a policy insuring payment of money 
on death (except death by accident only) or the 
happening of any contingency dependent on human 
life, and includes an instrument evidencing a'contract 
which is subject to payment of a premium or premiums 
for a‘ term dependent upon human life or provides 
for the payment of an annuity for a term dependent 
on human life; : : 

“life policy issued in the Union” means a life policy 
issued through a company’s registered office therein ; 

“policy” means a policy of insurance in any branch 
of insurance business and includes any policy under 

' which there is for the time being an existing liability 
already .accrued, of under which a liability may 
accrue, and any bond, certificate, receipt or other 
instrument evidencing the contract with the com- 
pany ; 

“ policy-holder”” means the person who for the time being} 
is legally entitled to sue for any benefit secured by 
the policy ;   

sti 

60. In deze Wet en in enige regulatie, waar zulks niet Woord- 
strijdt met het verband, wordt verstaan onder— 
'  “ ongevallen polis” een polis, niet zijnde-een levens- 

verzekeringspolis, die de betaling van geld verzekert 
bij ’t plaatsgrijpen van een persoonlik ongeval, dat 
al dan niet de dood ten gevolge heeft, van kwaal 
-of ziekte, of van allerlei soorten persoonlike onge- 
vallen, kwalen of ziekten; en die persoonlike eigen- 

. dommen niet zijnde plaat- of ander glas verzekert 
tegen toevallige schade of verlies door welke oorzaak 
ook, uitgezonderd door brand of de gevaren van de 
Zee 5 

“ goedgekeurde sekuriteiten ”’ sekuriteiten door de Re- 
gering van de Unie uitgereikt en zulke andere sekuri- 
teiten als de Thesaurie mag goedkeuren; 

“obligatie beleggingspolis” een polis uitgereikt- ten 
aanzien van een kontrakt, dat obligatie beleggings- 
bezigheid is zoals omschreven in de regulaties vervat 
in de Negende Bijlage van deze Wet; 

“ voorzitter’? in toepassing op een maatschappij, een 
ieder die van tijd tot tijd als voorzitter fungeert 
van de raad van direkteuren of ander bestuurs- 
lichaam van de maatschappij ; 

“hof” of “het hof” een provinciale of plaatselike 
aideling van het Hooggerechtshof die bevoegd is 
kennis te nemen van de betrokken zaak: 

“financieel jaar”? in toepassing op een maatschappij, 
elk tijdperk van twaalf maanden’ aan het 
einde waarvan de balansrekening van de betrokken 

‘ maatschappij opgemaakt wordt, of, indien geen 
balansrekening opgemaakt wordt, alsdan elk tijdperk 
van twaalf maanden eindigende de één en dertigste 
December ; co 

“‘brandpolis”” een polis. waarbij de betaling. van 
geld verzekerd wordt in geval van schade veroor- 
zaakt door brand of voortvloeiende wit brand ; 

“industriéle polis” een polis uitgereikt op een leven 
of op levens voor’ een som yan’ ten hoogste 
honderd pond waarbij de bijdragen- of premies 
door.de verzekerde verschuldigd, volgens de bepa- 
lingen van de polis, betaalbaar zijn in wekelikse of 

ontvangen moeten worden, of een of meer waarvan 
feitelik ontvangen zijn, door kollekteurs ; 7 

“ verzekeringsbezigheid’”” elke  verzekeringsbezigheid 
waarvoor speciale voorziening in deze Wet gemaakt 
is, daaronder begrepen elke andere soort van 
verzekeringsbezigheid, tot welke deze Wet uit krachte 
van de daarin verleende bevoegdheid uitgestrekt 
mocht worden ; 

“ levensverzekeringspolis ” polis waarbij een 
som gélds verzekerd wordt bij overlijden 
(behalve wanneer het overlijden uitsluitend het 
gevolg is van een ongeval) of bij het plaatsgrijpen 
van een toekomstige onzekere gebeurtenis afhankelik 
van menselik leven, wordende daaronder begrepen 
een akte behelzende een kontrakt, dat onderhevig is 
aan de betaling van een premie of premies gedurende 
een tijdperk, hetwelk afhankelik is van. menselik 
leven of dat voorziening maakt voor de betaling 
van een lijfrente gedurende een tijdperk dat afhanke- 
lik is van menselik leven ; . 

“levensverzekeringspolis uitgereikt in de Unie” een 
levensverzekeringspolis uitgereikt door het in’ de 
Unie geregistreerd kantoor van een maatschappij ; 

“polis” een polis van verzekering in enige tak van 
verzekeringsbezigheid, daaronder begrepen een polis, 
krachtens welke er op ’t ogenblik een’ bestaande 
reeds opeisbare vordering is of krachtens welke een 
vordering mocht ontstaan, alsmede enige obligatie, 
certifikaat, kwitantie, of andere. akte waaruit blijkt 
van het kontrakt met de maatschappij ; 

“polishouder” de persoon die van ‘tijd tot tijd 

een 

_ maandelikse termijnen, en volgens overeenkomst . 

bepaling. 

wettelik gerechtigd is enig voordeel dat bij de. 
polis verzekerd is in rechten op te eisen;
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“ principal officer” in relation to a company includes “ hoofdambtenaar ’” in toepassing op een maatschappij 
the general manager, secretary or other chief executive de hoofdbestuurder, sekretaris of andere hoofd- 
official of the company, including the principal re-| uitvoerende beambte van de maatschappij, wordende 
presentative in.the Union of a company whose head daaronder begrepen de hoofdvertegenwoordiger in 
office is outside the Union. ; de Unie van een maatschappij wier hoofdkantoor 

“regulation? means a regulation made and lawfully in “ Puten de Unie gereee ns. toest ld. . tti 
force under this Act; : regal atie” een regulatie vastgesteld en wettig van 

acht ingevolge deze Wet ; 

‘Treasury’ means the office or department of the ' “ Thesaurie ” het kantoor of departement van de Minister 

Minister of Finance. van Financién. 
61. De wetten opgenoemd in de Tiende Bijlage van deze Herroepe: 

Repeal of 61. The laws specified in the Tenth Schedule to this Act/Wet worden bij deze herroepen in de omvang aangewezen wetten. 
Ws. 

Short title 
and com- 
mencement 
of Act. 

are hereby repealed to the extent set out in the fourth columnjin de vierde kolom van genoemde Bijlage: Met dien verstande 

of that Schedule: Provided that no such repeal shall affectldat de herroeping van geen invloed is op enig onderzoek 

any investigation made or any statement, abstract or other|ingesteld, of enige opgave, overzicht of ander dokument 

document deposited under any law so repealed, and every|gedeponeerd ingevolge enige aldus herroepen wet, zullende elk 

such investigation shall be deemed to have been made andjzodanig onderzdek worden geacht ingesteld te zijn en 

every such document prepared and deposited under thislelk zodanig dokument opgesteld en gedeponeerd te zijn onder 

Act. - 

62. This Act may be cited for all purposes as the Insurance 
' Act, 1923, and shall commence and come into operation on 

a date to be fixed by the Governor-General by proclamation 
in the Gazette. 

deze Wet.’ 
62. Deze Wet kan. voor alle doeleinden worden aangehaald Korte tit 

als de Verzekeringswet, 1923, en vangt aan en treedt in werking en dag v 
op een datum door de Goeverneur-generaal bij proklamatie MVCe™ns 
in de Staatskoerant te worden bepaald. van Wet  



. First Schedule. 

N.B.—Where ginking fund or capital redemption insurance business is carried on, the income and expenditure thereof to be stated in like manner in separate accounts. Any additional businesses, for which 
specially provided in this Schedule, to be shown in a separate inclusive general account, 

(A).—Form applicable to Life Insurance Business, 

forms are not 

  

  

  

                      

  

  

Revenue Account of the for the year ending 19 in respect of Life Insurance Business. 

. Outside the Outside the . 
— . In the Union. Union. Total. oo In the Union. - Union, Total 

& 3s a £ 8s da &£ 8s ad. . &£ «8 da _& B&B a 
Amount of life insurance fund at the beginning ‘ Claims under policies paid and outstanding :— & sd 

of the year .. . .- . . . — —_— By death .. ve . oe . 
. By maturity we . . . se 

Premiums: Surrenders, including surrenders of bonus os 
; Annuities .. ost we . eo. os . 

| Consideration for annuities granted oe . Bonusesinecash .. oe . .. oe . 
- . Bonuses in reduction of premiums oo o. 

& a dad Commission oo . . . ee . 
Interest, Dividends and rents Expenses of management ... an oe oe — —. 
Less income tax thereon 

—————_——__—— —_— — Other payments (accounts tu be specified) _ .. — — 
. Amount of life insurance fund st the’end of . : 

Other receipts (accounts to be specified).. - — — the year, as per 'Vhird Schedule... oe —. — 

& £& 

NOTE ].—Companies having separate accounts for annuities to return the particulars of their annuity business in a separate statement. 
, NOTE 2.—Companies having both Ordinary and Industrial branches toreturn the particulars of the business in each department separately. 

NOTE 8.—Items in this Account te be net amounts after deduction of the amounts paid and received in respect of re-insurances of the Company’s risks. . : 
Nore 4.—If any sum has been deducted from the expenses of management account and taken credit for in the Balance-sheet as an asset, the sum so deducted to be separately shown in the above Account. 
Nove 5.—The columns headed “ Outside the Union,” in the case of companies having their head office in the Union, apply only to business secured through Branch Offices or Agencies out of the Union. 

Particulars of New Life Insurance effected. during year. 

. Number of Policies. in the Union. Outside the Union. Total 

eo . S s d@ jj &£ «8&8 4, & s 4a Tota] sums insured after deduction of amounts re-insured . . - oe os ae _ oe os oe oe : ° 
Amount received by way of single premiums after deduction of amount paid in respect of re-insurances ae os . , 
Amount of the yearly renewal premiums income after deduction of amounts paid in respect of re-insurances . .         

  

t
e
a
s
 

Bi
tz
in
 

_Eerste Bijlage. 
N.B—Waar amortisatiefonds of kapitaal aflossings verzekerings bezigheid gedreven wordt, worden de inkomsten en uitgaven daarvan op gelijke wijze opgegeven in afzonderlike rekeningen. Alle verdere bezigheden 

waarvoor formulieren niet speciaal in deze Bijlage gegeven zijn, worden aangewezen in een afzonderlike inklusieve algemene rekening. 

(A). Formulier voor Levensverzekeringsbezigheid. , 

  

  

Inkomsterekening van de ° . over het jaar eindigende 19 ten aanzien van Levensverzekeringsbezigheid. 

In de Unie, Buiten de Unie. Totaal. In de Unie. Buiten de Unie. Totaal. 

& s. d. & Ba. da. & s dd & s. d. £ 5, d. & s d 
Bedrag van levensverzekeringsfonds bij °t Vorderingen onder polissen betaald en uitstaande: 

begin van’tjaar .. o oe ae oe _— — Bij overlijden .. ae 7 a . ee 
Op de vervaltijd oe - . oe 

Prémies : Afkoop, insluitende afkoop van bonus o a 
Lijfrenten .. ee . o. . ee , 

Betalingen voor verleende lijfrenten oe oe Ronussen in kontanten .. . ve . - 
‘ . Bonussen in mindering van premies .. oe ee 

Ss de} . Kommissie .. .. os - oe ee 
Onkosten van beheer_ .. . a o Me — — 
Andere betalingen (rekeningen te worden gespe- , . 

cificeerd) .. o oe . . ae ae — : —. 
Bedrag van levensverzekeringsfonds aan ’t einde 

* Rente. dividenden en huurgelden 
Min inkomstebelasting daarop ee 

    
Andere ontvangsten (rekeningen te worden ge- 

                      
  

specificeerd) .. oe os s . aed. —_ — van ’t jaar, als per Derde Bijlage .. ae oe — — 
. . gz . & . £ 

1.—Maatschappijen die afzonderlike lijfrente-rekeningen houden moeten de biezonderheden van haar lijfrente bezigheid in een afzonderlike staat opgeven. : ° Be 
B. 2.—Maatschappijen die zowél Gewone en Industriéle takken hebben méeten de biezonderheden van de bezighheid in elke afdeling afzonderlik opgeven. Di a. 

. 3—Posten in deze Rekening moeten zijn netto bedragen na aftrek van de bedragen -betaald en ontvangen ten opzichte van herverzekeringen van de risikos van de maatschappij. 

de Unie. > : . 
Biezonderheden van nicuwe levensverzekeringen aangegaan gedurende het jaar. 

B. 3 . 
.B. 4.—Indien enige som van de uitgaven van beheer-rekening afgetrokken is en in de balansrekening als een bate goedgeschreven wordt, moet de alzo algetrokken som in bovenstaande rekening afzonderlik worden aangewezen 
B, 5.—De kolommen, met bet opschrift "‘ buiten de Unie,” in het geval van maatschappijen die haar hoofdkantoor in de Unie hebben, zijn alleen toepasselik op bezigheid verkregen door takkantoren of agentschappen buiten 

  

  

  
      

Auntal 
Polissen, In de Unie. Buiten de Unie, Totaal, . 

£ Be d. £ S. d. £ 5, a. 
Totaalsommen verzekerd nu aftrek van herverzekerde bedragen es . o ee o oe . : 
Bedrag ontvangen bij wijze van enkele premies na aftrek van béedrag betaald ten aanzien van herverzekeringen .. a ae 
Bedrag van de jaarlikse inkomsten bij wijze van vernicuwingspremies na aftrek van bedragen betaald ten aanzien van herverze- 

eringen. . ; 
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Revenue Account of the 

_ FIRST SCHEDULE—continued. 

(B).— Form applicable to Fire Insurance Business. 

for the year ending 19 in respect of Fire Insurance Business. 
  

  

                      
  

  

  

  

In the | Outside the| Total. Inthe | Outside the} Total. - 
Union. -Union. . Union. Union. . 

*£ s. d | £4] & 8. a. - ° £s a! 8 8 a] &£ & d 
Amount .of fire insurance fund at : Claims under policies paid and outstanding 4 

the beginning of the year :— Commission ... — ... te ase one 
- Reserve for unexpired risks .., ’ Expenses of management ... _- _ 
Additidnal reserve (if any) ... _— — Contributions to fire brigades... tes - 

.. ‘ — Other payments (accounts to be specified) . _ _ 

Premiums . {| £s dad 
. : Amount of fire insurance fund at : 

: end of the year as per Fourth ~ 
Interest, dividends and rents se Schedule :— : 

Less income tax thereon... _ — Reserved for unexpired risks, 
—_—-— being per cent. of pre- 

. ‘ mium income for the year 
Other receipts (accounts to be specified) _ _— Additional reserve (if any) _ - 

& . £ 
ica 

NOTE 1.—Items in this Account to be the net amounts after deduction of the amounts paid and received in respect of re-insurances of the Company’s risks. 
NOTE 2.—Ifany sum has been deducted from the expenses of management account, and taken eredit for in the Balance-sheet as an asset, the sum s0 deducted to be separately shown in the above Account. 

cHERSTE- BIJLAGE—vervoig. 

(B).—Formulier voor Brandverzekering shexigheid. 

Inkomsterekening van de "over het jaar eindigende : 19 ten aanzien van Brandverzekeringsbezigheid. 

: Buiten : Buiten 
In de Unie. de Unie. Totaal. In de Unie. de Unie. | Totaaal, 

£ os. d £3 da £38 d £s. 4. £8 4d. £8, d &s d 
Bedrag van brandverzekeringsfonds 

bij °t begin’ van ’t jaar :— 
_ Reserve voor onafgelopen risikos 
Additionele reserve (indien die . 
er is) wee on os 

Premies oe wee ae 

Renten, dividenden en huurgelden 
_ Min inkomstebelasting. daarop 

specificeerd) . eee ae   _Andere ontvangsten (rekeningen te worden ge- 

&             

Vorderingen onder polissen betaald en uitstaande 
Kommissie ... wee aes wee eee tee 
Onkosten van beheer 
Bijdragen aan brandweer ... wee ene tee 
Andere betalingen (rekeningen te worden ge- 

  

specificeerd) we one we - 
. £ad- 

Bedrag van brandverzekerings- 
fonds aan ‘t einde van ’t jaar 
als per Vierde Bijlage :— 

Reserve voor onafgelopen risikes, 
zijude percent van premie- 
inkomsten over het jaar 

Additionele reserve {indien er 
een is)... te 

& 
        

  

NB. 
NB. 

1 
2, 
—De posten van deze rekening zijn netto bedragen na aftrek van de bedragen betaald en ontvangen ten aanzien’van herverzekeringen van de risikos van de maatschappij. . . . 

dien enige som afgetrokken is van de onkosten van beheer rekening en in.de balansrekening als een bate goedgeschreven is, wordt de alzo afgetrokken som in bovenstaande rekening afzonderlik opgegeven, —In   
ta
x 
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FIRST SCHEDULE—continued. 
(C)—Form applicable to Marine Insurance Business. 

  

      

  

                        

  

  

  

Revenue Account of the for the year ‘ending : 19 in respect of Marine Insurance Business. 

_ Outside . 0 . . , : . jm the || “the | ‘Total. . By the | Outside the | Total, nion. | pnion. | . ; / nion. nion. 

£ad/£sn.a/£ ad) 2 8.4 £s.4|28 4 | £84 
Amount of Marine Insurance Fund at the e beginning Claims under policies paid.and outstanding ... ... ... 1 we 

Of the year ese cee cee cee che tee wee one see tee nee Commission .2. 0.0... cee cee eee eee cea ves een cee ele nee een cen aes 

Additional reserve (if any) ... 2 + oo sth rte ones ~~ —_ Expenses of management kee de eek ee ee eae gee cue gee nee eee : —_ —_ 

Premiums (after deduction of returns, ‘brokerage Other payments (accounts to be specified) ... ... owe ee — — 
and discount) ... 0. .00 cee cee cee ce eee tee cae ane : : oe - 

Interest, dividends, and rents Amount of marine insurance fund at- the end of 
Less income tax thereon ... 1... 0... ce. ee eee o _ — — the year as per Third Schedule ... - 

Other receipts (accounts to be specified) ... ... se — — — Additional reserve (if amy)... ... cc. cee cee lee cee eee ° — — 

& 

NOTE 1.—Items in this Account to be the net amounts after deduction of the amounts paid and received in régpect of re-inrurances of the Company’ 8 risks, . 

NOTE 2.—If any sum has been deducted from the expences of management account, and taken credit for in the Balance-sheet as an asset, the sum so deducted to be separately shown in the above Account. 

EERSTE BIJLAGE—vervolgd. 
/ (C)—Pormulier voor Zeeverzekeringsbexigheid, / 

Inkomsterekening van de over het jaar eindigende , . 19 ten aanzien van Zeeverzekeringsbezigheid. 

' In de |. Buiten . "In de Buiten 

Unie, | de Unie, | Total. Unie. de Unie, | Totaal. 

£8 4/£8&4/£ 2 a]/e 8 £s.4a/£ 8 & | 2 8 a 
Bedrag yan zeeverzekering Fonds bij ’t begin van . *} Vorderingen onder polissen betaald en uvitstaande 

Tet jaar ~ ccc ee cee cee cee cee cee cee tee tee cee nee Kommissie oc. cee ie sae cee cee cen cee cee tee tee tek nee vee cae nee 

-Additionele reserve (eventuele) — — Onkosten van beheer cc oc. se cee cee cee tee cee cee cee uae nee tee — — 

Premies (na aftrek van. restituties, makelaarsloon 
Nn Giskonto) 10.0... ese cee cae cee cee bee cee cee aes 

Rente, dividenden en huurgelden: 

Min inkomatebelasting daarop 

Andere ontvangsten Gekeningen te worden 
-gespecificeerd)... fe tee tee ten tee sun tee 

& 

  

  

Bedrag van zeeverzekeringsfonds aan ’t einde van 

*t jaar als per Derde Bijlage 

Additionele Reserve (eventuele) ... 0. 0. ee cee nce 

            
Andere betalingen (rekeningen te worden gespecificeerd) 

£ os. d 

  

£       
  

N.B. 1—De posten van deze rekening zijn netto bedragen na aftrek van de bedragen betaald en ontvangen ten aanzien van herverzekeringen van de risikos van de maatschappij, 

N.B. 2.—Indien enige som afgetrokken i is van de onkosten van beheer rekening enin de balansrekening als een bate goedgeschreven is; wordt de alzo afgetrokken som in bovenstaande rekening afzonderlik opgegeven. 
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FIRST SCHEDULE—continued. » 
(D)—*Form applicable to Accident Insurance Business. : 
C)—* ,, ” » Lmployer's Liability Insurance Business, 

: ‘ ()—* , » | 9 Livestock ~ ” y 

. . ¢ J ” My x Afotor ” ” et, ete, * 
Revenue Account of the for the year ending ° 19 in respect of *Accident Insurance Business. 

. Outside | - s In the In the Outside the 4 
Union. the Total. Un on, Union. Tctal. - Union. 

&£ad/£ ad/£ sai 8 gd. £.8 dj] 1.8 dy& s d. 
Amount of accident insurance fund at the be- 

ginning of the year :— 
Reserve for unexpired risks... ... 0... cee os 
Total estimated liability in respect of out- 

standing claims ... 0. 0.0 0. 
Additional reserve (if any) ... 

Premiums— 
Interest, dividends, and rents ... ... 0.0/0.0, 

Less income tax thereon ... ... ... ... ... 

Other receipts (accounts to be specified) 
  

in connection therewith ... ... .... we 
> B Commission ... 0. cee cae cee cee cee bee eee ben eee cee 

Expenses of management ... ... ... tee aoe 

Amount, of accident insurance fund at the end of 
the year as per Third Schedule:— — 

Reserve for unexpired risks, being per 
cent. of premium income for the year ... 

Total estimated liability in respect of 
outstanding claims 3.0... 6. ce ade eee ee 

Additional reserve (if any) ... ... 2.0... 6 

            

Payments under policies, including medical and legal expense 

Other payments (accounts to be specified) ... ... cee tee ae 

  

£         NOTE 1.—Items in this Account to be the net amounts after deduction of the amounts paid and received in respect of re-insurance of the Company’s risks. NOTE 2.—If any sum has ‘been deducted from the expences of management * ‘The above form ia designed for Accident Towsur ince Business and 
Oom panies whose head office: are situated outside the Union shall only be required 

EERSTE BIJLAQGE—vervwigd. 
(D)—* Furmulier vsor Ongerallen Verzeheringsbezigheid. 

* . 

account, and taken credit for in the Balance-sheet. as un agset, the sum 59 deducted to be separately shown in the above Account. 
will require slight modification for application to the other classes of insurance business above specified. 

to include their business in the Union ubder (E) (F) and (G): their corresponding business outside the Union being included in the General Account 

  

  

C J " » Werkgevers Aanspraketikheia Verzeheringsbezigheid, 
¢)—* » Vee 3 , . 

. / ¢ )—* , » Aloter . ” enz., Enz. . 
Inkomsterekening van de over het jaar eindigende 19 ten aanzien van* Ongevallen Verzekeringsbezigheid. ° 

In de Buiten ~ In de’ Buiten 
Unie. | de Unie.| Totaal. . Unie. de Unie. Totaal. 

£sadj,H vd |/£ 4/4 sa £8. da], £ 8&8 Gf £ 8 a Bedrag van ongevallen verzekeringsfonds bij ’t 
, begin van 't jaar :— 

Reserve voor onafgelopen risikos ... ... .. .. 
Totaal geschatte aansprakelikheid ten aanzien 

. van uitstaande vorderingen... 
Additionele reserve (eventuele) 

Premies— . 
Rente, dividenden en huurgelden 

Min inkomstebelasting daarop 

  

: Andere ontvangsten (rekeningen te worden 
gespecificeerd) ... 0. 0. 1, 

& 

£ 

  
Komuissie cee tee tee tee ee eee vee 
Onkosten van beheer . ... ... ...     

Bedrag van Ongevallen Verzekeringsfonds aan het 
einde van het jaar als per Derde Bijlage :— 

Reserve voor onafgelopen risikos, zijnde 
percent van premie-inkomsten over het jaar 

Totaal geschatte aansprakelikheid ten aan- 
zien van uitstaande vorderingen... ... ... ... 

* Additionele reserve (eventuele) ... ... ...05- 

          

Betalingen onder polissen, insluitende mediese en gerechtskosten 
in verband ermede oo. sce cee age cee eee eee tee tee ee 

Andere betalingen (rekeningen te worden gespecificeerd) wee nee 

£ os. d. 

        £ |.     N.8, 1.—De posten van deze Rekening zijn netto bed 
N.B. 2.—Indien enige som afgetrokken is van de onkosten van behee * Bovenstaande vorm is opgetrokken voor Ongevallen Verzek 

Maatschappijen wier koofdkantoren gelegen zijn buiten de Unie zijn enkel verplicht haar be 

ragen ua aftrek van de bedragen betaald ontvangen ten annzien van herverzekeringen van de risikos van de Mantschappij. 
r-rekening en in de balansrekening als een bate goedgeschreven is wordt de alzo afgetrokken 5 
erings Bezigheid en wordt een weinig gewijzigd voor applikatie tot andere klassen van verzekerings bezighcid als boven gespeciticeerd. 

in de Algemene Rekening. 

orm in bovenstaande rekening afzonderlik opgegeven. 

vigheid in.de Unie op te geven onder(E) (F) en (G) zijnde hiar overeenkomstige bezigheid buiten de Unie opgegeven   
\ 
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FIRST SCHEDULE. continued. s 

  

  

          

  

    
  

  

  

  

  

(E).—Form applicable to Bond Investment Business 

Revenue Account of the for the year ending 19 in respect of Bond Tovestiment and Endowment Certificate Business. 

dn the. Outside in tne Outside 
| Union. | the Union. Total. i Union. |the Uuion. Total. 

£a dif xv dlf sa alS 8 4. £adaj/8 « ds aa 
Amount of Bond Investment and Endowment Claims under bonds and certificates, » paid and outstanding tee 

Certificate Fund at the beginning o} of the Year Commission ... ... eee . bees cee eee nee ee 
‘Additional reserve (if any) ... .. Expenses of management bee dee nee eee Lee eee — — 

Other payments (accounts ‘to be “specified) wee eee nee wee awe —. _ 
Premiums ... 6.0 cee cee cee cee ees eee cee cee nee ave ~~ ~ : 

Interest, dividends, and rents ... 00.0... cee see one _ — Amount of Bond: Investment and Endowment . . Less income tax thereon ... Certificate Fund at the end of the _Year as £ 8. d. 
Ee er per Third Schedule ... ... . 

Other receipts {accounts to be specified) ...... ... — — Additional reserve (if any) 0. cc. 0. cee eee eee wee — — | 

& & 

Note 1.—Item in this Account to be the net amounts alter deduction of the amounts paid and reccived in respect. of re-insurances of the Company’s risks. 
NOTE 2.—If any sum has been deducted from the expenses of management account, and taken credit for in the balance-sheet a3 an aszet, the sum so deducted to be separately shown in the above Accounts. 

EERSTE BIJLAGE—vervoigd. 

(E).— Formaulier van Obligatie Beleggingsbesigheia. 

Inkomsterekening van de over het jaar eindigende 19 ten aanzien van Obligatie Belegging en Kapitaaluitkering Certifikant Bezigheid. ° 

In @ Buit In de Buiten 
Unie. de Unie, Totaal. Unie. de Unie. Totaal. 

. &s dif sa dj/£ 5 dif au d £s d|£ 8 dif sd 
‘Bedrag van Obligatie Belegging en Kapitealuitke- 

ring Certifikaat Fonds bij 't begin van 't j jaar. 
Additionele reserve (indien er een is) wee 

Premies 

Rente, dividenden’en huurgelden tee nee oon 
Min inkomstebelasting daarop ... 6. 0. kee aes 

  

Andere} sontvangstien Gekeningen te worden ¢ gespeci- 
ficeerd tonne cee oes     

!     

Vorderingen onder obliguties en certifikaten betaald en uitstaande 
Kommissie “ eee tee ee ee 
Onkosten van beheer .. 
Andere betalingen (rekevingen te worden, gespecificeerd) | 

  

Certifikaat Fonds aan °t einde van ’t b jaar als * Per 
Derde Bijlage 1.0... 1. ek ee ee . tee 

Additionele reserve (indien, er een is) 

Bedrag van Obligatie Belegging en Kapitaaluitkering &os d. 

          
  

~l. De posten van deze rekening zi jn netto bedragen na aftrek van de bedragen betaald en ontvangen ten aanzienvan herverzekeringen van de risikos van de maatschappij. -!2 Indien enige som afgetrokken is van de onkosten van beheer-rekening en in de balansrekening als een bate goedgeschreven is wordt de alzo afgetrokken som in bovenstaande rekening afzonderlik opgegeven. 
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Second Schedule. 

  

      

  

  
  

  

  

PROFIT. aND Loss ACCOUNT OF THE FOR THE YEAR ENDING “19 

a £os d. £8 4 
Balance of last: year’s account ck... cee cee ceet cee cee See ene cee ene ae Dividends and bonuses to shareholders ... ... 10. 01. cee cee cee cee see cee cee ave . Expenses not charged to other accounts ... ... 0... 6 

. St : . £s. a . Loss realised (accounts to be specified) ... 0.00... 1. ace . : : 
Interest and dividends not carried to other accounts... ... 1.0. 4. Other payments (accounts to be specified) . see tee ane Tone 

Less income tax thereon ... oi. ce. sce cee cee cee cee cee cee cen nen ves Balance as per Third Schedule-... ... ... 0. 0. . : 

Profit realised (accounts to be specified) wee wee eee nee one tae eee oes . 
Other receipts (accounts to be specified) . . 

- £ : £ 

Tweede Bijlage. 

' WINST EN VERLIES REKENING VAN DE- OVER HET JAAR EINDIGENDE 19 

£s. d &£ 8s. d, 
 Balaris van Jaatste jaarrekeming 1... cee cee cee cee tee cee cee ee cee tee 

Rente en dividenden niet op andere rekeningen getransporteerd . 
. Min inkomstebelasti ing daaccy .. cae dee tee eee 

Gemaakte winst (rekeningen te worden g.specificeerd) bee tee tee nee 
Andere ontvangsten (rekeningen te worden gespecificeerd) ... .. nee nee 

wee . Dividenden en bonussen aan aandeelhouders see ane 
, Onkosten niet ten laste van andere rekeningen gebracht 

£8 4d. Geleden verlies (rekeningen te worden gespecificeerd) 
Andere betalingen (rekeningen te worden n Gespecificeerd) 
Balans als per Derde Bijlage .. . vee see cee os 

      
x
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UNION GAZETTE EXTRAORDINARY, 8ru FEBRUARY, 1923. 

- Third Schedule. 

Balance-Sheet of the on the 19 

  

LIABILITIES. s. d.| # 8, d 

Shareholders’ capital paid up (if any) 

General reserve fund (if any) 

Life insurance fund 

Fire insurance fund 

Accident insurance fugd 

Employers’ liability insurance fund 

Bond Investment fund (ifany) ... 

Annuity fund (if any) ... se 

Profit and loss (if any) ... 

Other funds (if any) to be specified   
& 

Claims admitted but not paid* 0.0.00. ae, 
Other sums owing by the Company (accounts to be specified)* ~ 

& 

  

‘In the | 
Union. 

£oad. 

Outside 
the Union. 

£osd 
ASSETs, 

Union Government securities 

British Government securities... 

"Indian and Colonial Government securities 

Other Government securities (to be specified) 

Municipal and other Local Government Securities... 

Mortgages ! 

Loans on the Company's policies 

Loans on personal security 

House and landed property 

’ Railway and other Debentures and Debenture 

Stocks 

Railway and other Preference and 

shares 

Guaranteed 

Railway and other ordinary shares 

Loans to Municipal and other Public bodies 

Other Investments (to be specified) 

_ Agents’ balances 

Outstanding Premiums ... 

Outstanding Interest and Dividends 

Cash on deposit 

Cash in hand and on current account 

Other assets (to be specified)   

  

& 

£   
  

*These items are or have been inc 
Schedule, 

NOTE 1,—When part of the assets of the Company are specifically deposited, under 
local laws in various places out of the Union of §,A,, ag security to holders of policies 
there issued, each such place and the amount compulsorily lodged therein must be 
specified in respect of each class of business, except that, in the case of fire, accident, 
or employers’ liability insurance business, it shall be sufficient to state the fact that 
a part of the assets have been so deposited. 

luded in the corresponding items in the Second 

Nore 2A Balance-sheet in the above form must be rendered in respect of each 
separate fund for which separate investments are made, . 

NOTE 3.—The Balance-sheet must state how the values of the Stock Exchange 
securities are arrived at, and a certificate must be appended, signed by the same 
persons as sign the Balance-Sheet, to the effect, that in their belief the assets set forth 
in the Balance-sheet are in the aggregate fully of the value stated therein, less any 

. investment reserve fund taken into account. In the case of a company transacting 
life insurance business, or Industrial Insurance business, or bond investment business, 
this certificate is to be given on the occasion only when a statement respecting 
valuation under the Sixth Schedule is made. 

Norts 4,—-In the case of a company required to keep separate funds under s. 29 of 
this Act, a certificate must be appended, signed by the same persons as signed the 
Balance-sheet-and by the auditor, to the effect’ that no part of any such fund has 
been applied, directly or indirectly, for‘any purpose other than the class of business 
to which it is applicable. 

‘ 

Derde Bijlage. 

  

  
  

      
    

Balansrekening van de op de 19 

ScHULDEN, £3 d.|£ s.d._ 

Aandeelhouders kapitaal opbetaald (eventueel) .... 

Algemeen reservefonds (eventueel) tee tee 

Levensverzekeringsfonds poses wee tee 

Brandverzekeringsfonds wn ase eee 

Ongevallen verzekeringsfonds ......0 00... we . 
-|Werkgevers aansprakelikheid verzékeringsfonds ... 

Obligatie beleggingsfonds (eventueel) ... tee 

Lijfrentefonds (eventueel) ee one one 

Winst en verlies (eventueel) wee we ore 

Andere fondsen. (eventuele) te worden gespecifi- 
ceerd tee te wee ae ve 

& 

Vorderingen erkend maar niet betaald (rekeningen te worden 

gespecificeerd)* one te tee ane wee 

Andere sommen door de maatschappij verschuldigd (rekeningen - 
te worden gespecificeerd) one one lo 

& 

In de | Buiten de 
Bat Unie. Unie, 

aten. : 
° £s 4/28. a. 

‘|Unie Regerings sekuriteiten- .. =... one 

Britse Regerings sekuriteiten ... ase “ 

Indiese en Koloniale Regerings sekuriteiten to 

Andere Regerings sekuriteiten (te worden ge- . 

specificeerd) tee one eee tee 

Municipaliteiten en andere plaatselike bestuurs se- 

kuriteiten ... wn wee we ane 

Hypoteken vee vee ane cane ae 

Lenfngen op polissen van maatschappij ... we 

|Leningen op persoonlike waarborg tes wee 

Huis en andere vaste eigendommen we te 

Schuldbrieven en kapitaalschuldbrieven ... . 
Spoorweg en andere preferente en gegarandeerde 

aandelen we, we we we tee 

Spoorweg en andere gewone aandelen vee 

Leningen aan municipale en andere publieke lichamen 
Andere beleggingen (te worden gespecificeerd) tes : 
Balansen van agenten ... wee we vee , 
Vitstaande premies vee on i 
Uitstaande renten en dividenden.., . one 

Kontanten op deposito ... tee tee ‘eve 
Kontanten in kas en op lopende rekening eee 
Andere baten (te worden gespecificeerd) ... tt 

& 

* Deze posten worden of zijn begrepen in de overeenkomstige posten in de Tweede Bijlage. - , : 
N.B. 1.—Wanneer een gedeelte van de baten van de maatschappij onder de lokale 

weétten in onderscheidene plaatsen buiten de Unie van Z.A,, speciaal gedeponeerd 
zijn als sekuriteit voor houders van aldaar uitgereikte polissen, moeten elke zodanige 
plaats en het bedrag aldaar verplichtend gestort, ten aanzien van elke soort van 
bezigheid worden opgegeven, met deze uitzondering dat, ingeval van brand, on- - 
gevallen of werkgevers aansprakelikheid verzekerings bezigheid, volstaan kan worden 
met de vermelding dat een gedeelte van de baten also gedeponeerd is. 

N.B. 2,—Een_ balansrekening in bovenstaande vorm moet worden opgemaakt ten 
aanzien van elk afzonderlik fonds waarvoor afzondelike beleggingen gedaan worden. 

N.B. 3.—De balansrekening moet vermelden de wijze waarop de waarden van de 
beurssekuriteiten vastgesteld zijn, en een certifikaat moet aangehecht worden, 
getekend door dezelfde personen die de balansrekening tekenen, houdende dat 
yolgens hun mening de baten opgegeven in de balansrekening gemiddeld ten volle de 
daarin opgegeven waarde bezitten, verminderd met enige belegging reservefonds 
dat in rekening gebracht is. In het geval van een maatschappij die levens- 
verzekerings Of industriéle verzekeringsbezigheid of obligatie beleggings bezigheid 
drijft, wordt dit certifikaat alleen afgegeven, wanneer een opgave ten aanzien van 
waardering onder de Zesde Bijlage gedaan wordt. 

N:B.4.—In het. geval van een maatechappij die verplicht.is volgens artikel 29 van 
deze Wet afzonderlike fondsen te houden, moet een certifikaat worden aangehecht 
getekend door dezelfde personen die de balansrekening tekenen en door de auditeur 
houdende dat geen deel van zodanige fondsen, direkt of indirekt, voor enig ander doel 
angewend is dan de soort van bezigheid waarop het aangewend moet worden.
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  or 

Fourth Schedule. 

N.B.—Where a sinking fund or capital redemption insurance business 
js carried, on, a separate statement signed by the actuary must -be fur- 
nished, showing the total number of policies valued, the total sums 
insured, and the total office ‘yearly premiums, and also showing the total 
net liability. in respect of such business and the basis on which such 
liability is calculated. - 

s 

(4.)—Form applicable to Life Insurance Business. 

STATEMENT respecting the VALuvavIon of the LiAsiuivims under .Lire 
Poticies and ANNUITIES of the © — ‘ to be 
made and signed by the AcTuaRy. 

(The answers should be numbered to accord with the numbers of the 
corresponding questions.) 

1. The date up to which the valuation is made. 

2. The general principles adopted in the valuation, and the method 
followed in the valuation of particular classes of insurances, including a 
statement of the method by which the net premiums have been arrived 
at, and whether these principles were determined by the instrument 
constituting the company, or by its regulations or by-laws; or how 
otherwise; together with a statement of the manner in which policies 
on under average lives are dealt with. 

3. The table or tables of mortality used in the valuation. In cases 
where the tables employed are not. published, specimen policy values are 
to be given, at the rate of interest employed in the valuation, in respect 
of whole-life insurance policies effected at the respective ages of 20, 30, 
40, and 50, and having been respectively in force for five years, ten 
years, and upwards at intervals of five years respectively; with similar 
specimen policy values in respect of endowment insurance policies, 
according to age at entry, original term of policy, and duration. 

4. The rate or rates of interest assumed in the calculations. 

5. The actual proportion of the annual premium income, if any, 
reserved as @ provision for future expenses and profits, separately 
specified in respect of insurances with immediate profits, with deferred 

profits, and without profits. (If none, state how this provision is 
made. ) 

6. The consolidated revenue account since the last valuation, or, in 
case of a company which has made no valuation, since the commence- 
ment of the business. (This return should be made in the form 
annexed. No return under this heading will be required where a 
statement under this Schedule is deposited annually.) 

7. The liabilities of the company under life policies and annuities at 
the date of the valuation, showing the number of policies, the amount 
insured, and the amount of premiums payable annually under each class 
of policies, both with and without participation in profits; and also the 
net liabilities and assets of the company, with the amount of surplus 
or deficiency. (These returns to be made in the forms annexed.) 

8. The principles upon which the distribution of profits among the 
Shareholders and policy-holders is made, and whether these principles 
were determined by the instrument constituting the company or by its 
regulations or by-laws or how otherwise, and the number of years’ 
premiums to be paid before a bonus (a) is allotted, and (b) vests. 

9. The results of the valuation, showing— 

(1) The total amount of profit made by the company, allocated as 
“ follows :— 

(2) Among the policy-holders with immediate participation, 
and the number and amount ‘of the policies which 
participated ; , 

‘ 

(6) Among policy-holders with deferred participation, and ‘the| - 
number and amount of the policies which participated ; 

_.(c) Among the shareholders ; 

(d) To reserve funds, or other accounts; 

(e) Carried forward unappropriated. 

(2) Specimens of bonuses allotted to whole-life insurance policies for 
100/, effected at.the respective ages of 20, 30, 40, and 50, and 
having been respectively in force for five years, ten years, and 
upwards at intervals of five years respectively, together with 
the amounts apportioned under the various modes in which 
the bonus might be received; with similar specimen bonuses 
and particulars in respect of endowment insurance policies, 
according to age at entry, original term of policy, and duration. 

Note.—Separate statements to be furnished throughout in respect of 
Ordinary and Industria] business respectively, the basis of the division 
being stated.   

Vierde Bijlage. 

N.B,—Waar een amortisatiefonds ‘of kapitaal aflossings verzekerings- 
bezigheid gedreven wordt, wordt een afzonderlike opgave getekend 
door de aktuaris verstrekt, aanwijzende het totaal aantal gewaar- 
deerde polissen, de totale verzekerde sommen en de totale kantoor 
jaarpremies, alsmede aanwijzende de totale netto aansprakelikheid ~ 
ten aanzien van zodanige bezigheid en de grondslag waarop zodanige 
aansprakelikheid berekend wordt. 

(4.)—Formulier voor Levensverzekeringsbexigheid. 

‘|Opaaar betreffende de waardering van de verbintenissen onder levens- 
verzekeringspolissen en lijfrenten van de te 
worden opgesteld en getekend door de aktuaris. 

(De antwoorden moeten worden genummerd in overeenstemming met de 
nummers van de overeenkomstige vragen.) 

1. De datum tot waarop de waardering gedaan is. 

2. De algemene beginselen aangenomen bij de waardering en de 
methode gevolgd-bij de waardering van bepaalde soorten van ver- 
zekeringen daaronder begrepen een vermelding van de methode volgens 
welke de netto premies berekend zijn, en of deze beginselen neergelegd 
zijn in de akte van oprichting van de maatschappij of in haar statuten 
of verordeningen of hoe anders; tesamen met een vedmelding van de 
wijze waarop polissen op beneden gemiddelde levens behandeld zijn. 

5. De sterftetafel of tafels die bij de waardering gebezigd zijn. In 
de gevallen waar de gébezigde tafels niet gepubliceerd zijn, moeten 
voorbeelden van poliswaarden worden gegeven, tegen de rentevoet 
aangenomen bij de waardering, ten aanzien van levenslange verzekerin.- 
gen aangegaan op de respektieve ouderdommen van 20, 30, 40 en 50 
Jaren en van kracht zijade geweest gedurende vijf jaren, tien jaren en 
daarboven met tussenvakken van vijf jaren respektievelik, met soortge - 
lijke voorbeeldea van poliswaarden ten aanzien van kapitaaluitkering 
verzekeringspolissen, volgens ouderdom bij ’t aangaan van de polis, 
de oorspronkelike termijn van de polis en de duur. 

4. De rentevoet of rentevoeten bij de berekeningen aangenomen, 

5. Het werkelik deel van -het jaarliks premie-inkomen, indien er een 
is, ter zijde gezet ter voorziening in toekomstige uitgaven en winsten, 
afzonderlik opgegeven ten aanzien van vedzekeringen met dadelik in- 
gaande winsten, met uitgestelde winsten en zonder winsten. (Indien 
er geen is, vermeld dan hoe deze voorziening gemaakt is.) 

6. De gekonsolideerde inkomsterekening sedert de laatst waardering 
of, in het geval van een maatschappij die geen waardering gedaan 
heeft, sedert de aanvang van de bezigheid. (Deze opgave moet wor- 
den gedaan in de aangehechte vorm. Geen opgave onder dit hoofd is 
nodig waar een opgave onder deze Bijlage jaarliks gedeponcerd wordt.) 

7. De verbintenissen van de maatschappij onder levensverzekerings- 
polissen en lijfrente op de dag van de waardering, aanwijzende het 
aantal polissen, het verzekerd bedrag en het bedrag van de premies 
die jaarliks onder elke soort van polissen betaalbaar is, zowel met en 
zonder deelneming in de winst; en tevens de netto lasten en baten van 
de maatschappij, met het bedrag van het surplus of tekort. (Deze 
opgaven te worden verstrekt op aangehechte vormen.) 

8. De beginselen waarop de verdeling van de winst onder de aan- 
deelhouders en polishouders gegrond is en of deze beginselen neergelegd 
zijn in de akte van oprichting van de maatschappij of in de statuten 
of verordeningen daarvan of hoe anders, en het aantal jaarpremies te 
worden betaald voordat een bonus (a) toegekend wordt en (b) opvorder- 
baar wordt. 

9. De uitslag van de waardering aanwijzende— 

(1) Het totaalbedrag van de winst door de maatschappij gemaakt, 
. toebedeeld als volgt :— 

(a) onder de polishouders met onmiddellike deelneming, en ‘het 
aantal en het bedrag van de polissen, die deelnamen; 

(2) onder polishouders met uitgestelde deelneming in de winst, 
en het aantal en het bedrag van de polissen die deel- 
namen ; 

(c) onder de aandeelhouders ; 

(d@) aan het reservefonds of andere rekeningen ; 

(e) ontoebedeeld getransporteerd. 

(2) Voorbeelden van bonussen toegewezen aan levenslange ver- 
zekeringspolissen voor £100, aangegaan op de respektieve 
ouderdommen van 20, 30, 40 en 50 jaren en zijnde van kracht 
geweest gedurende vijf jaren, tien jaren en daarboven met 
tussenvakken van vijf jaren respektievelik, tezamen met de 
bedragen toebedeeld volgens de verschillende wijzen waarop 
de bonus ontvangen kan worden; met soortgelijke voorbeelden 
van bonussen en biezonderheden ten aanzien van kapitaal- 
uitkering verzekeringspolissen, volgens ouderom’ bij *t aan- 
gaan van de polis, de oorspronkelike termijn van de polis, 
en de duur. 

Noot.—-Afzonderlike opgaven moeten worden verstrekt ten aanzien 
van Gewone en Industrigle bezigheid respektievelik, en de grondslag 
van verdeling moet worden vermeld. .



Consolidated Revenue Account of the 

FOURTH SCHEDULE—continued: 

ending 

(form referred to under Heading No. 6 in the Fourth Schedule (A).) 

for years, commencing and 

  

Amount of life insurance fund at the beginning of the period . 
Premiums ... .. te nee eee ate eee nee 

Consideration for annuities ‘granted - eee tee ee fee cee nee tee tee 

£ 

Interest, dividends, and rents ... 22.0... cc. cee eee ee tee 
Less income tax thereon ........ 06. cee nee ave tot aes 

Other receipts (accounts to be specified) ... ... ... tae cee ee tee 

£& 

a dd. 

      

Claims under policies: paid and | outstanding — 
By death ...0 10. cee cee cee cen cee ee cee tee 
By maturity . tee ee eee fee nee ee eee 

Surrendezs ... 1. ce. cee cee cee cee cee cee cee nee cee cee cee tne cee nee nee cee eee one 
AMMUIEIES 1.. 6. cee cee cee cee cee one nee cee cee cee see tee cee ee tee nee tee vee ere tee 

  

Bonuses in cash . dee sees aee cen eee coe tee tae see tae see tee eee tee 
” reduction of premiums cs we eee see nee eee 

Commission ... ... . 

  

Expenses of management .. 
Other payments (accounts to ‘Be ‘specified) se tenes ae eee 
Amount of life insurance fund at the end of the period a as ‘per i t 

&   
  

. NorE.—If any sum has been deducted from the expenses of management account and taken credit for in the Balance-sheet as an asset, the sum so deducted to be separately shown in the above statement. 

  

VIERDE BIJLAGE  vervolg. 

(Formulier bedoeld onder Hoofd No. 6 in Vierde Bijlage (A).) 

voor : jaren aanvangende Gekonsolideerde Inkomsterekening van de 

en eindigende 

  

Bedrag van levensverzekeringsfonds bij het begin van de termijn 
Premies 
Konsideratie voor b bewilligde’ lijfrenten ves ue nes une une nig aie nen ney 

£ 

Rente, dividenden en huurgelden wee cee cee nee tee nae nee eae 
Min inkomstebelasting daarop 

Andere ontvangsten (rekeningen te worden gespecificeerd ... ... 000... 

‘£   

8s de 

  

Vorderingen onder polissen betaald en uitstaande— 
Bij overlijden ... a 
Op de vervaltijd 

  

Afkoop ... ... cee cee eee cee tee cee ee cee nee ate tes pee nee ne ee tee vee 
Lijfrenten ... ... vee dee ee cee nee nee ee tee cee cee ee wee wee tee 
Bonussen in kontanten ... ... .. see eee wee cee ree tee tee eee nen ee tee dee ee eee | 

oy in mindering van premies fee ee nee eee bee cee tee dee ney ee tee tee eee eee 
Kommissie .. - 
Oukosten van beheer... .. 
Andere betalingen (xekeningen ‘te worden gespecificesrd) 
Bedrag van levensverzekeringsfonds bij’t einde van de termijn, ala ‘per Derde 

Bijlage Gene eee cae bee be nee cee ees whe tee ne nee nee bee cee tee eee nee   
  

N,B.—Indien enige som afgetrokken is van de onkosten van beheer rekening en in de balansrekening als een bate goedgeschreven is, wordt de alzo afgetrokken som in bovenstaande rekening afzonderlik opgegeven.   "e0
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interest adopted in éach such place, with a statement as to such bases respectively, 

| 

/ , . VIERDE BIVLAGH—vervolg. . 

FOURTH SCHEDULE—continued, (Formulier bedoeld onder Hoofd No. 7 in Vierde Bijlage (A). ) 

(Form referred to under Heading No. 7 in the Fourth Schedule (A).) |OV#R2@ICHT en WAARDERING van de PoLISsEN van de op de 
ATTO Biezonderhsden van de Polissen voor. SumMARY and VALUATION of the Ponictizs of the as at ; Waardering, : 

— Beschrijving van Transakties. , : 
Particulars of the Policies for Valuation, Verzekerde| Kantoor| Netto 

. ‘ . Aantal sommen en] Jaar- Jaar- 
Description of Transactions. ; Polissen. | ponussen, | premies, | premies, 

. : Number ; Sums in- Office Net : . 
of _ {sured and| ‘Yearly | Yearly VERZEKERINGEN, 

Policies. | Bonuses, | Premiums Premiums, 

" 1— Met onmiddellike deelneming in winst. 
evenslange oo + oe se we 

INSURANCES. Lo Andere soorten (te worden gespecificeerd) ..” 
l.—With immediate participation in Extra premies betaalbaar .. ™ “ 

For whole germ OF tits +. + 2.—Met uitgestelde deelneming in winst. 
Other classes (to be specified) os Levenslange . . ca . 
Extra premiums payable .. oe Andere soorten (te worden gespecificeerd) .. 

- 1 "| Extra premies betaalbaar .. . oe 
2,—With deferred participation in profits. _ , 
For hele tern or life paw oe p ne Totale verzekeringen met winst ee 
Other classes (to be specified) an y . : . 
Extra premiums payable .. . 3.—Zonder deelneming in winst. 

. Levenslange vs i oe oe 
Total insurances with profits Andere soorten (fe worden gespecificeerd) .. 

: . Extra premies betaalbaar ., . . 
. 3,—- Without participation in profits, . . 
For whole term of life . Totale verzekeringen zonder winst .. 
Other classes (to be specified) os : . 
Extra premiums payable... . Totale verzekeringen . os . 

. Trek af herverzekeringen (te worden ge- 
Total insurances without profits specificeerd volgens soort in een afzon- 

. yt erlike opgaat) .. .. .. oe 
Total insurances rr les . _ . Deduct re-insurances (to be speci- Netto bedrag van verzekeringen . 1 

fled according to class, in a Verrekeningen (eventuele) te worden 
separate statement): See gespecificeerd ... es oe a. 

Net amount of insurances . ined LIJFRENTEN. 

Adjustments (if any) to be specifies Dadelikingaande ». we 
ANNUITIES ON LIVES. Andere soorten (te worden gespecificeerd ...|. 

Immediate .. we te oe ' ‘Totaal van de uitkomsten ... . 
. “Other classes (to be specified) : 

Total of the results .. “ Waardering. 

i - - Waarde volgens de ‘Tafel, Rente : 
Valuation. Beschrijving van Transakties, percent. . 

age ‘ : Value by the Table, Interest percent. ‘ Verzekerde| Kantoor| Netto Netto Description of Transactions. + : . soramen en| Jaar- Jaar- |Verbine! 
: bonussen. | premies. | premies,| nissetn 

Sums in itice yet Net ° 
sured an early early - NO ; 

- Bonuses. | Prémiums.| Premiums] Liability. - VERZERERINGEN, 
— Oo 1.— Met onmiddeltike declneming in winst, . INSURANCES. Levenslange ve . . oe 

: ) Andere soorten te worden gespecificeerd .. 
1—With tminediate participation in Extra premies betaalbaar .. oe oe 

rofits, tae - For whole term of life .... - 2.—Met witgestelde deelnenving in winst. | 
Other classes (to be specified) oe Levenslange « Ne os ve 
Extra premiums payable “ Andere soorten (te worden gespecificeerd) .. wom on ee . } - Extra premies betaalbaar .. oe +. ‘ 
2.— With deferred participation in profits. ve . : —_—— 
For whole term of life oe . Totale verzekeringen met winst . 
Other classes (to be specified) ae : . 
Extra premiums payable .. . 3.—Zonder deelneming in winst. 

cans . Levenslange ee . *. . ‘Total Insurances with profits... . Andere soorten (te worden gespecificeerd) .. - oa, . * Extra premies betaalbaar .. ss e 3. Without participation in profits. . . . = 
For whole term of life er Totale verzekeringen zonder winst .. |' 
Other classes (to be specified) a . . 8 ms 
Extra premiums payable .. : Totale verzekeringen. . .. “ae ws : ; ; L. | Trek af herverzekeringen (te worden ge- Total insurances without profits specificeerd volgens soort, in een afzon- 

derlike opgaaf) .. o ae a 
Total insurances .. oe oe |. ‘ 
Deduct re-insurances (to be speci- Netto bedrag van verzekeringen * . fied according to class, in a Verrekeningen (eventuele) ‘te worden separate statement) oe . fespecificeerd .. a oe “ee 

Net amount of insurances ote LIJFRENTEN. 
Adjustments (ifany) to be specified - 

Dadelikingaande .. oe os oo 
ANNUITIES ON LIVES. Andere soorten (te worden gespecificeerd) .. & 

Immediate oo ee o Totaai van de uitkomsten .. . 
Other classes (to be specified) a , - 

Total of the results .. . Noor 1.—De uitdrukking “extra premie” in deze Wet zal betekenen de vergoeding ; ° voor enig risiko niet voorzien in de minimum kontrakt premie. Indien polissen — - uitgereikt worden in of voor enig land tegen premies gegrond op andere sterftetafels 
NoTE ].—The term “extra premium” in this Act shall be taken to mean the charge |4an die welke door de maatschappij aangenomen zijn voor haar bezigheid in de for any risk not provided for in the minimum contract premium, If policies are|Uuie Sten Zuid-Afrika, moeten alzonderlike bijlagen van soortgelijke vorm als issued in or for any country atrates of premium; deduced from tables other than the bovens gande worden v erstrekt. : . . . . mortality tables of the Union of South Africa adopted by the Company, separate t vee -—Alzonderlike opgaven en waarderingsuitkqmsten moeten worden ver- schedules similar in form to the above must-be furnished. stre én aanzien van soorten van polissen gewaardeerd volgens verschillende . . . . sterftetafels of tegen verschillende rentevoeten, gegrond op andere sterftetafels dan Nore 2.—Separate returns and valuation results must be furnished in respect of|die welke door de maatschappij aangenomen zijn voor haar bezigheid in de Unie van classes of policies valued by different tables of mortality, or at different rates of Zuid-Afrika, . : 

interest, based on mortality tables other than those adopted by the company for| Noor 3.—In de gevallen waar afzonderlike waarderingen van enig deel van de its business in the Union of South Africa. . pezigheid, gevorderd worden door lokale wetten in plaatsen buiten de Unie van — : f . ft : -4., moet een summiere opgaaf worden verstrekt ten aanzien van de alzo gewaar- ar oon e n cases eee neat Valuations Union of San cum eons deerde bezigh eid op elke zodanige plaats aanwijzende het aantal polissen, de totale 
ment must be furnished in respect of the business so valued in each such place|V¢t#ekerde sommen en bonussen, de totale kantoor jaarpremies en de totale netto showing the total number of policies, the total sums insured and bonuses, the total |“er>intenissen op de grondslagen ten aanzien van sterfte en rente aangenomen op office yearly premiums, and the total net liability on the bases as to mortality and |°)k® Zodanige plaats, met een verklarin gbetreffende zodanige grondslagen respek- tievelik..
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forms anviexed.) 

UNION GAZETTE EXTRAORDINARY, 8ra FEBRUARY, 1923. | 

FOURTH SCHEDULE—contisiued. 
(Form referred to under Heading No. 7in the Fourth Schedule (A).) 

VALUATION BALANCE-SHEET of as at 19 

VIERDHE BIJLAGE—vervolg. 

(Formulier bedoeld onder Hoofd 7 in de Vierde Bijlage (A). ° 

WAARDERINGS BALANSREKENING van op 19 

  

Dr. . . 
To net liability under Life Insurance and Annuity trans- 

actions (as per summary statement provided in Sixth 
Schedule (A)). .. wee ety : 

To surplus (if any) one wee tee 

Dot. . . £ 8s da 
Aan netto verbintenissen uit Levensverzekerings en | 

Lijfrente transakties (volgens suminiere opgaaf voor- 
zien in Zesde Bijlage (A)... see ae vee 

Aan eventueel overschot : 

  

Cr. : & os. d. 
By Life Insurance and Annuity Funds (as per balance- 

sheet under Schedule Three) ... ase aes 
By deficiency (if any) ... we   

_|Per Levensverzekerings en Lijfrentefondsen - (volgen 
Cdt. , &.s, .d. 

balansrekening onder Bijlage Drie) we ane 
Per eventueel tekort ... we we . 

  

(H)—Form Applicable to Bond Investment Business, 

STATEMENT respecting the Vatuation of the Liasr.ivy under Bonps and 
ExpowMEnt CERTIFICATES of the . to 
be made and signed by the Actuary. 

(The answers should be numbered to accord with the numbers of the 
corresponding questions.) 

1. The date up to which the valuation is made. 

2. The principles adopted in the valuation of the liabilities under 
bond ‘investment policies and endowment certificates; and whether these 
principles were determined by the instrument constituting the company, 
or by its regulations or by-laws, or how otherwise. 

3. The rate or rates of interest assumed in the calculations. 

4. The actual proportion of the annual income from contributions, if 
any, reserved as a provision for future expenses and profits. (If none, 

_ state how this provision is made.) 

5. The consolidated revenue account since the last valuation, or, 
in the case of a company which has made no valuation, since the com- 
mencement of the business. (This return should be made in the form 
annexed. No return under this heading will be required where the 
valuation is made annually.) 

6.. The liabilities of the company under bond investment policies 
and endowment certificates at the date of the valuation, showing the 
number of policies or certificates, the amounts assured, the amount of 
contribution .payablé annually, and the provision for future expenses 
and profits; also the net liabilities and assets of the company, with the 
amount of surplus or deficiency. (These returns should be made in the 

7. The principles upon which the distribution of profits among the 
bond and certificate holders and shareholders is made, and whether 
those principles aré determined by the -instrument constituting the 
company, or by its regulations or by-laws, or how otherwise, and the 
time during which a bond investment policy or endowment certificate must 
be in force to entitle it to share in the profits. . 

8. The results of the valuation, showing— . 

(1) The total amount of profit made by the company, allocated a 
follows :— . 

(a) among participating bond or certificate holders, with the 
number so. participating and the total amount of their 

° bonds or certificates ; : : 

(6) among the shareholders; 

(c) to reserve funds, or other accounts; 

(d) carried forward unappropriated. 

(2) Specimens of profit allotted to policies or ‘certificates for 1002.|" 
effected for different periods, and having been in force for 
different durations. . 

Note.—Returns are not required under Schedule IV., except for the classes 
of business specially mentioned therein. 

  
(H.)—Formulier voor Obligatie Beleggingsbezigheid. 

OpcaaF betreffende de WAARDERING’ van de VERBINTENISSEN onder 
OBLIGATIES en KAPITAALUITKERINGS-CERTIFIKATEN van de : 
te worden opgemaakt en getekend door de Aktuaris. 

(De antwoorden moeten worden genummerd in overeenstemming met 
de nummers van de overeenkomstige vragen.) . 

1.’ De datum tot op welke- de waardering gedaan is. 

2. De beginselen gevolgd bij de waardering van de verbintenissen 
onder obligatie-beleggingspolissen en kapitaaluitkerings-certifikaten en 

de maatschappij of in haar regulaties of verordeningen, ofehoe anders. 

3. De rentevoet of rentevoeten bij de berekeningen aangenomen. 

4. Het werkelik deel van het jaarliks inkomen uit eventuéle bijdra- 
gen ter zijde gezet ter voorziening in toekomstige uitgaven en winsten. 
(Bij gebreke daarvan, verklaar op welke wijze deze voorziening ge- 
maakt is.) ‘ ‘ 

of, in het geval van een maatschappij, die geen waardering gedaan 
heeft, sedert de aanvang van de bezigheid. 
daan worden in de aangehechte vorm. Geen opgaaf onder dit hoofd 
is nodig wanneer de waardering jaarliks gedaan wordt.) 

6. De verbintenissen van de maatschappij onder obligatie-beleggings. 
polissen en kapitaal uitkerings-certifikaten op de datum van de waar- 
dering, aanwijzende het aantal polissen of certifikaten, de verzekerde 
bedragen, het bedrag van de jaarliks te betalen bijdragen en de voor- 
ziening gemaakt voor toekomstige uitgaven en winsten; alsmede de 
netto lasten en baten van de maatschappij, onder opgave van het bedrag 
van het .overschot, of tekort. (De opgaven moeten gedaan worden 
op de aangehechte vormen.) . 

7. De beginselen volgens welke de winstverdeling onder: de obligatie- 
en certifikaathouders. en aandeelhouders gedaan wordt en of die be- 
ginselen neergelegd zijn in de akte van oprichting van de maatschappij 

gedurende welke een obligatie-beleggingspolis of _kapitaaluitkerings- 
certifikaat van kracht moet zijn geweest om recht te geven op een 
aandeel in de, winst. . . 

’ 8. De uitkomst van de waardering, aanwijzend— . 

(1) Het totaalbedrag van de winst door de maatschappij bepaald, 
toebedeeld als volgt:— 

. (a) aan deelnemende obligatie- of certifikaathouders, onder 
opgave van het aantal, dat. alzo deelneemt en van het 
totaal bedrag van hun obligaties of-certifikaten ; 

(6) aan de aandeelhouders ; 

(c) aan het reservefonds, of andere rekeningen 3 

(d) ontoebedeeld getransporteerd. 

(2). Voorbeelden van winst toebedeeld’ aan’ polissen of certifikaten 
voor £100 aangegadn voor verschillende tijdperken en von 

-kracht zijnde geweest gedurende verschillende tijdperker   soorten van bezigheid daarin bepaaldelik aangewezen.. 

of deze beginselen neergelegd zijn in de akte van oprichting van , 

5. De gekonsolideerde inkomsterekening sedert de laatste waardering, . 

(Deze opgaaf moet ge- 

of in haar regulaties of verordeningen, of hoe anders, en de tijd - 

Noot.—Opgaven zijn niet vereist onder Bijlage 1V behalve voor de.



(Form referred to under heading No. 5 in the Fourth Schedule (H).) 

CONSOLIDATED REVENUE AccouNT of the -for Years commencing of 19 and ending 19 

Ia
AX
X 

  

Amount of Bond Investment and: Endowment Certificate 
Fund at the beginning of the period... ... cer ues 

Additional reserve, if aDy ... 0. ccc see cee cee bee cee cee cae Ces 

Premiums ‘les cee uns fee See ae cee cee cee cd tee eed nee eee eee oe tees 

£ da, 
Interest, dividends, and rents ... 20. i. cee ele eye vee cee ede nee 

Less income tax thereon ... ws sc see oe wed nee cee ee kes aes 

Other receipts (accounts to be specified) :.. ... 1... fee ne bee eee cee tee eee one 

& 

  

    

Claims under Bonds and Certificates ... ... .. 

Commission 0... ee oe See ee tee eee nnd eee nee ee eee tee cee nee eee nee vee cee tee 

Expenses of management ... 22. ci. cee eee cee cee eel cee tee cee een aaa tue ane tan nee 

Other payments (accounts to be specified) ... :.. 0. cc. cee ce see ee eee 

Amount of Bond Investment and Endowment Certificate Fund at the end of 

the period, as per Third Schedule 

£ 

  

NorTeE,—If any sum has been deducted from the expenses of management account and taken credit for in the Balance Sheet as an asset, the sum so deducted to be separately shown in the above Statement, 

  
  

| @onmunme bedoeld onder Hoofa No. 5 van de Vierde Bijlage CH). 

19 

  

  

GEKONSOLIDEERDE INKOMSTEREKENING van de voor jaren aanvangende 19 en eindigende 

£ os d. 8. . . 
Bedrag \ van obligatie- Beleggings- en Kapitaa)uitkerings Cortifi- Vorderingen onder obligaties en certifikaten 00. 6000... ce. see" eel cee bee eed ee 

kaat Fonds bij de aanvang van het tijdperk . sean 
. 

sos g Additionele Reserve (eventuele) 0. 12. cee cee el ake cee cee nee oes Kommissie a 

.. Onkosten van beheer 
Premies 

: & d. Andere betalingen (rekeningen te worden gespecificeerd) 
Rente, dividenden en huurgelden... : 

Min inkomstebelasting daarop Bedrag van Obligatie—Beleggings en Kapitealuitierings Certifikaatfonds aan het 
einde van het tijdperk, als per Derde Bijlage .. . . 

Andere ontvangsten (rekeningen te worden gespecificeerd) ... .. tee tee ee cee eee 

, ‘2     £&   ‘$
86
1 

‘
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U
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A
A
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N.B. —Indien enige som van de onkosten van beheer afgetrokken is en in de balansrekening als een bate goedgeschreven i is, wordt de alzo afgetrokken som afzonderlik in bovenstaande . 

e 

‘rekening aangewezen,   
  

 



, (Forms referred to under Heading No. 6 in the Fourth Schedule (H).) 

Summary and VALUATION of the Bony InvestMENT PowIcres and ENDOWMENY CERTIFICATES of the as at 19 

  

Description of Transactions. 

Particulars of the Policies or Certificates for Valuation. Valuation (Interest at per cent.) 

  

No. of Policies. 
Sums Assured and 
Bonuses (if any). 

Full Yearly. 
Premiums. 

Value of Sums 
Assured. and 

Bonuses Cif any). . 

Value of Full 
Yearly Premiums. 

Provisions for 
future Expenses 

and Profits. 
Net Liability: 

  

With participation in profits “1... 0... 0... see cee eee vee 

Without participation in profits... 2. ce ae eee tee 
  

  
  

                
  

  

  

. Totals 
, @ 

Deduct re-assurances (to be specified according 
GO Glass)... cee cee cee tee nee bee nee cee nee eee 

Net Totals : 

Adjustments (if amy) oc. 0. ek cee cee cee cee nee 

Total of the resultS 0. ek kc cee cee ee tee wee 

CFORMULIEREN bedoeld onder Hoofd No. 6 van de! Vierde Bijlage (H)). 

OVERZICHT eo WAARDERING van de OBLIGATIE BELEGGINGSPOLISSEN en Kapitaaluitkerings Certifikaten van de op 19 

Biezonderheden van de Polissen of Certifikaten voor Waardering. Waardering (Rente tegen percent). 

Beschrijving van Transakties. 
  

Aantal Polissen. 

  

Met deelmeming in winst... 0.00.00 eo cee cee cee tee vee 

Zonder deelneming in winst... 0.00... ceeteee cee ee eee 

Totalen... 10. ce. cee cee cee cee cee ene cee tee be eee 

Trek af herverzekeringen (te worden gespeci- 
ficeerd volgens soort) «. ... 

Netto totalen 0.00... ce cee ke cee cee cee cee nee 

Verrekeniugen (eventuéle) ... 0. ee ee 

Totaal van de uitkomsten 

  
: 
i 

( 
1 
i 

( 

Sommen verzekerd 
Bonussen (even- 

tuele). 
Volle jaarpremies. 

(evertuele.) 

Waarde van sommen 
verzekerd en bonussen, 

_ Waarde van volle 
jaarpremies. 

Voorziening in| 
toekomstige uit- 
gaven en winsten. 

Netto 
verbinteuissen. 
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(Form-referred to under Heading No. 6 in the Fourth Schedule (H).) 

  

      
  

  

  

VALUATION BALANCE SHEET of the as at ag 

Dz. Cr. 
. £ s. d 

To net liability under Bond Investment and Endowment Certificate trans- By Bond Investment and Endowment Certificate Fund (as per balance 

actions (as per summary statement provided in Fourth Schedule (H) )... sheet under Schedule Three) ... wee wee 

To surplus (if any) oe By deficiency (if any) ses 

£ a a’ 

(FoRMULIER bedoeld onder Hoofd No. 6 in de Vierde Bijlage (H)). 

WAARDERINGS BALANSREKENING van de’ op. 19 

Debit. Credit. £ & 8s. d 

Aan netto verbintenissen onder Obligatie Belegging en Kapitaaluitkering 

Gertifikaten transakties (als per summiere opgave voorzien in Vierde 

Bijlage (H) 

Aan (eventueel) overschot 

      

Per Obligatie Belegging en Kapitaaluitkering Certifikaat fonds (als per 
balansrekening onder Bijlage Drie) se eee aed 

_ 

‘Per (eventueel) tekort 
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Fifth Schedule. 

N.B.—Where sinking fund or capital redemption business is carried 
on a separate statement, signed by the actuary, must be furnished, 
showing the total sums insured maturing in each calendar year, and 
the corresponding office. premiums. : 

(A.)—orm ‘Applicable to Life Insurance Business. 

Sratemen of the Lire IvsuraNnog and ANNUITY Business of the 

on ‘the : 19, ; . to be 

signed by the Actuary. 

(The answers should be numbered. to accord with the numbers of the 
corresponding questions. Statements of re-insurances, corresponding 
to the statements in respect of insurances, are to be given through- 
out.) Separate statements are to be furnished in the replies to all 
the headings under this Schedule for business at rates of premium 
based cn mortality tables other than those adopted by. the company 
for its business in the Union. Separate staternents are also to be 

. furnished throughout in respect of ordinary and industrial business 
respectively. : : ‘ 

1. The published table or tables of premiums for insurances for the 
whole term of life and for endowment insurances which are in use at 

the date above mentioned. . 

9, The total amount insured on lives for the whole term of life which 
are in existence at the date above mentioned, distinguishing the 
portions insured with immediate profits, with deferred profits; and 
without profits, stating separately the total reversionary bonuses, and 
specifying the sums insured: for each year of life from the youngest. to 
the oldest ages, the basis of division as to immediate and deferred 
profits being stated. , , . 

3. The amount of premiums receivable annually for each year of 
life, after deducting the abatements made by the application of 
bonuses, in respect of the respective insurances mentioned, under 
Heading No. 2, distinguishing ordinary from extra . premiums. 
separate statement is to be given of premiums payable for a limited 
number of years, classified according to the number.of years’ payments 
remaining to be made. ~ 

4. The total amount insured under endowment insurances specifying 
sums insured and office premiums separately in respect of each year in 
which such insurances will mature for payment. The -reversionary 
bonuses must also be separately specified, and the sums insured wita 
immediate profits, with deferred profits, and without profits, separately 
returned. 

5. The total amount insured under classes of insurance business, other 
than insurances dealt with under Questions 2 and 4, distinguishing the 
sums insured under each class, and stating separately the amount 
insured with immediate profits, with deferred profits, and without 
profits, and the total amount of reversionary bonuses. 

6. The amount of premiums receivable annually in respect ‘of each 

‘such special class of insurances mentioned under ‘Heading No. 5, 
distinguishing ordinary from ‘extra premiums. 

_ 7%. The total amount of premiums which has been received from the 

commencement upon pure endowment policies which are in force at 
the date above mentioned. . 

8. The total amount of immediate annuities on lives, distinguishing 

the amounts for each year. of life, and distinguishing male and female 
lives. - 

9. The amount of all annuities on lives other than those specified 

under heading No. 8, distinguishing the amount of annuities payable 
under each class, and the-amount of premiums annually receivable. 

10. The average rate of interest yielded by the assets, whether 
invested or uninvested, constituting the life insurance fund of the 

company, calculated upon the mean fund of each year during the period 

since the last investigation, without deduction of income tax. 

It. must be stated whether or not the mean fund upon which the 

average rate of interest is calculated includes reversionary investments. 

11. A table of minimum values, if any, allowed for the surrender of 

policies for the whole term of life and for endowments and endowment 

insurances, or @ statement of the method pursued in calculating such 

surrender values, with instances ‘of the application of ‘such method to 

policies of different standing and taken out at various interval ages 

from the youngest to the oldest. In the case of industrial policies, 

where free or paid-up polities are granted in lieu of surrender values, 

the conditions under which such policies are granted must be stated, 

with specimens as prescribed for surrender values. 

_ UNION GAZETTE EXTRAORDINARY, 8tx FEBRUARY, 1923. 

A|tussen gewone en extra premies. 

  

Vijfde Bijlage. 

N.B.—Waar amortisatiefonds’of kapitaalaflossingsbezigheid gedreven 

wordt, wordt. een afzonderlike opgaaf, getekend door een aktuaris, 

verstrekt, aanwijzende de totale verzekerde sommen die in elk 

kalenderjaar opvorderbaar worden en de overeenkomstige kantoor- 

premies. . 

(A.)—Vormulier voor Levensverzekertngsbezigheid. 

|OpcaAA¥F van de LEVENSVERZEKERINGS en LisrRENTEN BezicHEID van 

op de 19 te worden de 
getekend:- door de Aktuaris. 

(De antwoorden dienen genummerd te worden in overeenstemming met 

de nummers van de overeenkomstige vragen. Opgaven van_herver- 

‘zekeringen, overeenstemmende met de opgaven ten aanzien van 

verzekeringen moeten overal worden gedaan.) Afzonderlike op- 

gaven moeten worden verstrekt in de antwoorden op alle hoofdeén 

onder deze Bijlage voor bezigheid tegen premiebedragen gegrond op 

andere sterftetafels dan die welke door de maatschappij aange 

“nomen zijn voor haar’ hezigheid in de Unie. Afzonderlike opgaven 

moeten overal worden verstrekt ten aanzien van gewone en in- 
dustriéle bezigheid respektievelik. , 

1. De gepubliceerde tabel of tabellen van premies voor levenslange 

verzekeringen en voor kapitaaluitkeringsverzekeringén die op boven- 

genoemde datum in gebruik zijn. . 

2. Het totaalbedrag van levenslange verzekeringen die op bovenge-. 

noemde datum van kracht zijn, daarbij onderscheid’ makende tussen 

-de verzekerde bedragen met dadelik ‘ingaande winsten, met uitgestelde 

winsten en zonder winsten, met afzonderlike vermelding van het totaal-- 

bedrag van reversibele bonussen en specificerende de sommen verzekerd | 

voor elk Jevensjaar van de jongs‘e tot de oudste- leeftijden, onder opgaaf’ 

van de gronds’ag van verdeling betretiende dadelik ingaande en uitgestelde 

winst. , : . 

3. Het bedrag van de premies dat jaarliks voor elk Jlevens- 

jaar ontvangen wordt, na aftrek yan de kortingen gemaakt door 

bonussen in rekening te brengen, ten aanzien van de respektieve ver- 

zekeringen bedoeld onder Hoofd No, 2, daarbij.onderscheid makende 
Ten afzonderlike opgaaf moet wor- 

den verstrekt van premies betaalbaar voor een beperkt aantal jaren, 

zeklassificeerd volgens het aantal jaarlikse betalingen, die nog meeten 

worden gedaan. . 

4,.-Het totaalbedrag, dat onder kapitaaluitkerings verzekeringen ver- 

zeketd is, met afzonderlike opgave van de verzekerde sommen en 

kantoorpremies ten aanzien van ieder jaar waarin zodanige verzekerin- ° 

gen opvorderbaar worden. De reversibele, bonussen .moeten eveneens 

afzonderlik worden vermeld en de sommen die verzekerd zijn met 

dadelik ingaande winst, met uitgestelde winst’en zonder winst moeten 

afzonderlik worden opgegeven. 

5. Het totaalbedrag dat onder klassen van verzekeringsbezigheid : 

verzekerd is, niet zijnde verzekeringen behandeld onder Vragen 2 en 

4, daarbij onderscheid makende tussen de sommen die in elke klasse 

verzekerd zijn, onder afzonderlike opgave van het bedrag dat ver- 

zekerd is met dadelik ingaande winst, met uitgestelde winst en zonder 
winst, en het totaalbedrag van reversibele bonussen. 

6. Het totaalbedrag van premies dat jaarliks ontvangen wordt ten 

aanzien van elke zodanige speciale klasse van verzekeringen bedoeld 

onder Hoofd No. 5, daarbij onderscheid makende tussen gewone en 
extra premies. : : 

7. Het totaalbedrag van premies die van aanvang aan ontvangen zijn 

op zuivere kapitaaluitkeringspolissen, dié op bovengenoemde datum var 
kracht zijn. , 

8. Het totaal bedrag van dadelik ingaande lijfrenten, daarbij onder- 

scheid makende tussen de bedragen voor elk levensjaar en onderscheid 
makende tussen. mannelike en vrouwelike levens. , 

9. Het bedrag van alle andere lijfrenten dan de cnder Hoofd No. & 

bedoelde, daarbij onderscheid makende tussen het bedrag van lijf- 

renten betaalbaar onder elke klasse, en het bedrag van de premies die 
jaarliks ontvangen worden. , 

10. De gemiddelde rentebedragen door de baten opgeleverd, hezij 

‘belagde of onbelegde, die hét ‘levensverzekeringsfonds van de maat-. 
schappij vormen, berekend op het gemiddeld fondsbedrag van elk 

jaar gedurende het tijdvak sedert het laatste onderzoek, zonder. aftrek 

van inkomstebetaling. 
Vermeld moet worden of het gemiddeld fondsbedrag waarop de 

gemiddelde rentevoet berekend is al dan niet reversibele beleggingen. 

insluit. 

1l. Een tafel van eventuéle minimum waarden, in rekening gebracht 

voor de afkoop van levenslange polissen en voor kapitaaluitkeringen 
en kapitaaluitkerings verzekeringen of een opgaaf. van de methode 

gevolgd bij het berekenen van zodanige afkoopwaarden, met voor- 

beelden van de toepassing van zodanige methode op polissen van. 

verschillende rang en uitgenomen op onderscheidene tussenleeftijden 

van de jongste tob de oudste. In het geval van industriéle polissen 
waar vrije of opbetaalde’ polissen uitgereikt worden in plaats van 
afkoopwaarden, moeten de voorwaarden waaronder zodanige polissen 
worden uitgedeikt, worden vermeld ,met voorbeelden zoals voorge- 
schreven voor afkoopwaarden. 

XXIX



  

FIFTH SCHEDULE—continued. 

(H.)—Form applicable to Bond Investment Business. 

Staremmnr of the Bonp Investment Business of the 
on the . : 1 . (To be signed by the Actuary.) 

(The answers should be numbered to accord wih the numbers of the 
corresponding questions. ‘Statements of re-insurances, correspond- 
ing to the statements in respect of insurances, are throughout to be 
given.) : 

1. The published table or tables of rates of contribution for bond 
investment policies and endowment certificates which are in use at the 
date above-mentioned; with full particulars as to the terms and condi- 
tions on which advances are made under such policies or certificates, 
whether on security of house property or land, or otherwise. 

2. The total amounts. assured under policies or certificates which 
are in existence at the date above-mentioned, ‘distinguishing the portions 
insured with and without profits, stating separately the total additions 
by way of bonus, and specifying such sums insured and bonuses 
respectively according to the number of complete years unexpired at 
such date. : 

3..The amount of premiums receivable annually, in respect of the 
respective insurances mentioned under Heading No. 2, separately 
specified according to the number of complete years unexpired at the 
date above mentioned. . 

4. The total amount of premiums which have been received from 
the commencement upon all policies or certificates mentioned under 
Headings Nos. 2 and 3, separately specified according to the number of 
complete years unexpired at the date above mentioned. 

5. The average rate of interest. realised by the assets, whether 
invested or uninvested, constituting the bond investment and endow- 
ment certificate fund of the company, calculated upon the mean funil 
of each year during the period since the last investigation, without 
deduction of income tax. 0 

6. Full particulars as to the terms and conditions upon which 
surrenders of policies and certificates are granted, with specimens of 
the values allowed in respect of different durations, and different un- 
expired terms at the date of surrender. 

_ 7. Fall particulars as to the terms and conditions upon which 
allowances are made on the death of a policy or certificate holder, with 
specimen values as required under Heading No. 6. 

8. Full particulars as to the terms and conditions upon which trans- 
fers of the interest in a policy or certificate are granted, whether on 
the death of the policy or certificate holder, or during his lifetime. 

9. Full particulars as to the terms and conditions upon which 
redemption of advances is granted, with specimens of redemption values 
in respect of bonds or certificates of different durations, and having 
different unexpired terms, at the date of redemption. 

10. A tabular statement in respect of policies or certificates lapsed 
during the period since the last investigation, showing the number, thc 
‘amount insured, the yearly premiums, and the total premiums received 
from the commencement; classified according to the year in which such 
policies or certificates were: effected, and lapsed, respectively; with : 
similar tabular statement in respect of policies or certificates sur- 
randered during the period : Provided that policies or certificates which 
have lapsed and been revived shall not be entered as lapses. 

It. A statement of the total number of advances made under 
policies or certificates to the holders thereof, whether on the security 
of house property or land or otherwise, and the total amount of such 
advances outstanding at the date above mentioned distinguishing the 
advances on first mortgage and those on second or subsequent mortgage. 

Novre.—Returns are not required for Schedule Five except for the classes of 
business specially mentioned therein. - 
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VIJFDE BIJLAGE—vervolg. 

(H.)\—lormulier vovr Obligatie Beleggingsbezigheid. . 

FORMULIER voor OBLIGATIE BELEGGINGSBEZTGH KID 
op de 19 (Te worden getekend door de Aktuaris.) 

(De antwoorden behoren te worden genummerd overa:nsiemmend met 
de nummers van de overeenkomstige vragen Opgaven van her- 
verzekeringen, overeenstemmend met de opgiven betreffende ver- 
zekeringen moeten overal worden verstrekt.) 

“1. De gepubliceerde tabel of tabellen ‘van bijdzagen voor obligatie- 
beleggingspolissen en kapitaalverzekeringscertifikaten: die in gebruik 
zijn op bovengencemde datum; met volle biezonderheden -betreffende 
de bedingen en voorwaarden waarop voorschotten’ onder zodanige 
polissen of certifikaten worden verstrekt, hetziy op sekuriteit van 
huiseigendommen of van grond of anderszins. 

2. De totale bedragen verzekerd’ onder polissen of certifikaten die op 
bovengenoémde datum van kracht zijn, daarbij onderscheid makende 
tussen de gedeelten die met en zonder winst verzekerd zijn en afzon- 
derlik vermeldende ‘het totaalbedrag van de vermeerderingen bij wijze 
van bonus, en specificerende zodanige verzekerde sommen en honussen 
respektievelik volgens het aantal volle jaren, die op zodanige datum 
nog onverstreken zijn. | : 

3.'Het bedrag van de premies die jaarliks ontvangen worden ten 
aanzien van de respektieve verzekeringen vermeld onder Hoofd 2, 
afzonderlik gespecificeerd volgens het aantal volle jaren die op boven- 
genoemde datum nog onverstreken zijn. _ , 

4. Het totaalbedrag van de premies die van aanvang onivangen 
zijn op alle polissen of ccrtifikaten vermeld onder Hoofden Nos. 2 en 
3, afzonderlik gespecificeerd’ volgens het aantal volle jaren, die op 
bovengenoemde datum nog onverstreken zijn. 

5. De gemiddelde rentevoet opgebracht door de baten, hetzij be- 
legde of onbelegde, uitmakende het obligatie-beleggings en kapitaal- 
uitkeringscertifikaat fonds van de maatschappij, berekend over het ge- 
middelde fondsbedrag van elk jaar gedurende het tijdperk sedert thet 
laatste onderzoek, zonder aftrek van inkomstebelasting. 

6. Volledige biezonderheden betreffende de bedingen en voorwaar- 
den, waarop de afkoop van polissen en certifikaten toegelaten wordt, 
met voorbeelden van de waarden toegestaan ten aanzien van verschil- 
lende duur en verschillende onverstreken termijnen op de datum van 
afkoop. , 

7. Volledige biezonderheden betreffende de bedingen en voorwaarden 
waarop toelagen verstrekt worden bij het overlijden van een polis- 
of certifikaathouder, met voorbeelden van waarden zoals vereist onder 
Hoofd No. 6. 

8. Volledige biezonderheden betreffende de bedingen en voorwaarden 
waarop het belang in een polis of certifikaat mag worden overgemaakt, 
hetzij bij het overlijden van de polis- of certifikaathouder of gedu- 
rende zijn leeftijd. 

9. Volledige biezonderheden betreffende de bedingen en voorwaarden 
waarop de aflossing van voorschotten toegestaan wordt, met voorbeel- 
den van aflossingswaarden ten aanzien van obligaties of certifikaten 
van verschillende duur en met verschillende onverstreken termijnen, 
op de datum van aflossing. 

10. Ken tabellariese opgave ten aanzien van polissen of certifikaten 
die gedurende het tijdperk sedert het laatste onderzoek vervallen 
zijn, aanwijzende het aantal, het verzekerd bedrag, de jaarpremies en 
het totaalbedrag “van premies van aanvang ontvangen, geklassifi- 
ceerd volgens thet jaar waarin zodanige polisven of: certifikaten respek- 
tievelik aangegaan werden en kwamen te vervallen; met een soort- 
gelijke tabellariese opgave ten aanzien van polissen of certifikaten 
gedurende het tijdperk afgekocht: Met dien verstande dat polissen of 
certifikaten, die vervallen waren maar weer van kracht verklaard zijn, 
niet als vervallen zullen worden geboekt. 

11.-EHen opgave van het totaal aantal voorschotten onder polissen of 
certifikaten aan de houders daarvan verstrekt, hetzij op sekuriteit van 
huis- of landeigendommen of anderszins, en het totaalbedrag van 
zodanige yvoorschotten die op bovengenoemde datum uitstaande zijn, 
daarbij onderscheid makende tussen voorschotten op eerste verband en 
voorschotten op tweede of verder verband. 

N.B.—Opgaven zijn niet vereist onder Bijlage Vijf behalve voor de 
soorten van bezigheid bepaaldelik daarin vermeld.



(1) New policies issued in the Union by the 

Sixth ‘Schedule. 

during the year ending 

  

  

          
  

  

  

  

No. of Sums* Single Annual 
° Policies, Insured. Premiums. Premiums. 

£ ss a £& s. a £ ss d 
Insurance on we vie tee wee 

Pure Endowment 

Annuity ... _ we we oe , 

(per annum) © j 

*Exclusive of bonus additions. 

Zesde Bijlage. 

(1) Nieuwe polissen uitgereikt in de Unie door de gedurende het jaar eindigende 

Aantal Polissen, Verzekerde sommen,* , Enkele Premies. Jaarpremies, 

£& 8. & 8 
Verzekering... 

Zuivere Kapitaaluitkering 

Lijfrente 

(in > jaar). 

/ da & s 4d, 
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* Met uitsluiting van bonusvermeerderingen.   [
X
X
X



(2) Policies in the Union discontinued in the 

SIXTH SCHEDULE—continued,’ 

during the year ending 

W
x
X
X
X
 

  

How Discontinued. 

Insurance Policies. Pure Endowment Policies. -Annuity Policies. 

    

Annual - Annual , Annuity 

    

’ By death or maturity 
By surrender 
By forfeiture 

Sum + ‘ Sum . Annual 
Insured.* |Premiums.}~ No Insured.* |Premiums. No. | per Premiums. 

to. . Annum, 

bcd £os. d 2s a|/8 8. da £s dif s. da 

Total . 

~ 

L~ 
mo “| 

£s. dad. 

                
  

* Exclusive of bonus additions 

  

(2) Polissen in de Unie beéindigd in de 

ZESDE BIJLAGE—vervolg. 

gedurende het jaar eindigende - 

  

Hoe Beéindigd. 

Verzekerings Polissen. Zuivere-Kapitaaluitkering. - Lijfrente Polissen. 

  

IV erzekerde Verzekerde| 
Lij frente 

  

Jaar- Jaar- Jaar- 
. Aantal. ‘Som.* premies. Aantal. Som.* premies, Aantal. Soar premies. 

Be. d £e.a/8 a & gs a. 
Door ‘overlijden of op vervaldag 
Door’ afkoop 

» “Door verbeurte 

Totaal 

‘£8 4 £s a 

                    
  

* Met uitsluiting van bonusvermeerderingen.. ee
61
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(3) Policies in the Union of the 

SIXTH SCHEDULE—continued.. 
9 

  

  

    
  

  

  

  

existing on the 

—_—— , , No. of policies, Sum Insured.* 

£ os d 

Insurance . 

Pure Endowment . ~ 

annuity ... . . ‘” (per annum) 

*Exclusive of bonus additions. 

‘ 

.ZESDE BIJLAGE.—vervolg: 

(8) Polissen in de Unie van de , bestaande op de 19 

- Aantal Polissen. Verzekerde Som. * 

£ ss d 

Verzekering 

-Zuivere Kapitaaluitkering 

-Lijfrente ...     _(o’t jaar) 

  * Met uitsluiting van bonus vermeerderingen.   -e
c6
l 
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A 
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. Seventh Schedule. - 

RoLzs FOR Vanorna Poricres AND LaABILitires. 

(A.)--AS RESPECTS LIFE AND INDUSTRIAL POLICIES AND ANNUITIES. 
Rule for Valuing an Annuity. 

An annuity shall be valued according to the tables used by the 
company which granted such annuity at the time of granting the same, 
and, where such tables cannot be ascertained or adopted to the satisfac- 
tion of the Court, then according to such rate of interest and table of 
mortality as the Court may direct. 

Rule for Valuing a Life Policy. 

The value of the policy is to be the difference between the present 
value of the reversion in the sum insured according to the contingency 
upon which it is payable including any bonus or addition thereto made 
before the commencement of the winding up, and the present value of 
the future annual premiums. . 

In calculating such: present values interest is to be assumed at such 
rate, and the rate of mortality according to such tables, as the Court 
may direct. , 

The premium to be calculated is to be such premium as according to 
the said rate of interest and rate of mortality is sufficient to provide 
for the risk incurred--by the office in issuing the policy, exclusive of 
any addition thereto for office expenses and ‘other charges. - 

Rule for Valuing an Industrial Policy. 

The value ‘of the Policy shall be calculated in the same manner as 
the value of a Life Policy or in such other manner the Court may 
direct. 

_ (H.)—As RESPECTS BONDS OR CERTIFICATES. 

Rule for Valuing a Policy or Certificate. 

The value of a policy or certificate is to be the difference between 
the present value of the sum assured according to the date at which 
it is payable, including any bonus or addition thereto made before the’ 
commencement of the winding up, and the present value of the future 
anual premiums. . . 

In calculating such present values, interest is to be assumed at such 
rate as the court may direct. , . 

The premium to be calculated is to be such premium as, according 
to the said rate of interest, is sufficient to provide for the sum assured 
by the policy or certificate, exclusive of any addition’ thereto for office 
expenses and. other charges. 

Eighth Schedule. 
Where an insurance company is being wouud up by a Court or subject 

to the supervision of a Court, the-liquidator, in the case of all persons 
appearing by the books of the company to be entitled to or interested in 
policies granted by such company, is to ascertain the value of the 
liability of the company to each such person, and give notice of such 
to such persons in such mant.r as the Court may direct, and any person 
to whom notice is so given shall be bound by the value so ascertained 
unless he gives notice of his intention to dispute such value in’ manner 
and within a time to be prescribed by a rule or order of the Court. 

Ninth Schedule. 

REGULATIONS. 
(1) Dermninc THE CLASSES or INSURANCE BUSINESS WHICH ARE 

Supsect TO THE PROVISIONS OF THE ACT. : 

“« Accident assurance business” shall mean the issue of or undertaking 
accident insurance policies and any business in 

relation thereto. . 
‘*Bond investment business” shall mean the issue of or the under- 

taking of liability under bonds*or endowment certificates by which the 
company in return for subscription at periodical intervals of two 
months or less contract to pay the bondholder a sum at a future date, 
and not being life assurance: business as herein defined. : 

‘‘Burglary insurance business”? shall mean the issue of or the under- 
taking of liability under policies of insurance against loss or damage 
by burglary, theft or housebreaking. ; - 

‘‘Employers’ liability insurance business” ‘shall mean the issue of 
or the undertaking of liability under policies insuring employers against 
liability to pay compensation or damage to workmen in their employ- 
ment and any business in relation, thereto. 

“Fire insurance business” shall mean the issue of or the undertak- 
ing of liability under fire policies and any business in relation thereto. 

“Guarantee insurance business” shall mean the issue of or the 
undertaking of liability under. policies of insurance guaranteeing the| 
fidelity of persons in positions of trust, public or private, guarantee- 
ing and becoming security for the due performance of any contract or 
agreement or of the duties of any office; and executing bonds in legal 
actions and proceedings. : 

“Industrial insurance business” shall mean the issue of or the under- 
taking of liability under industrial policies and any business in relation 
thereto. 

Zevende Bijlage. 
REGELS VOOR DE WAARDERING VAN POLISSEN EN VERBINTENISSEN. 

(A.).—Betreffende Levensversekerings en Industriéle polissen en 
‘ LAjfrenten. 

ReaEL voor WAARDERING vaN LijFRENTEN, 

Een lijfrente wordt gewaardeerd volgens de tafels bij de maat-- 
schappij die de lijfrente toestond in gebruik ten tijde toen dezelfde 
toegestaan werd en waar zodanige tafels niet kunnen worden. vast- 
resteld of aangenomen ten genoegen van het Hof, alsdan volgens zo- 
danige rentevoet en sterftetafel als het Hof mocht gelasten. 

Regel voor Waardering van een Levensverzekerings Polis. 

De waarde van de polis zal zijn het verschil tussen de tegen- 
woordige waarde van de reversie in de verzekerde som naar gelang. van 
de toekomstige gebeurtenis, bij het intreden waarvan hij betaalbaar is 
met inbegrip van bonussen of toevoegingen gemaakt vddér de aanvang van 
de likwidatie, en de tegenwoordige waarde van de toekomstige jaar- 
premies. 

Bij het_berekenen van deze tegenwoordige waarden worden de rente 
tegen zodanige rentevoet en de sterfteverhouding volgens zodanige - 
sterftetafel tot grondslag genomen als het Hof mocht gelasten. 

De te berekenen premie zal zijn de premie die volgens bedoelde rente- 
voet en sterfteverhouding voldoende is om het risiko te dekken door de 
maatchappij door de uitgifte van de polis op zich genomen met uit- 
sluiting van hetgeen ter zake van kantooruitgaven én andere onkosten 
daaraan toegevoegd is. . - 

Regel voor waardering van Industriéle Polis. 

De waarde van de Polis wordt berekend op de zelfde wijze als de 
waarde van een Levensverzekerings Polis of op zulke andere wijze 
als het Hof mocht gelasten. . 

(H.)—BErRErFENDE OBLIGATIES OF CERTIFIKATEN. 

Regel voor waardering van een certifikaatpolis. 

De waarde van een polis of certifikaat zal zijn het verschil tussen de 
tegenwoordige waarde van de verzekerde som naar gelang van de datum 
waarop hij betaalbaar is, met inbegrip van bonussen en toevoegingen 
gemaakt voor de aanvang van de likwidatie en de tegenwoordige waarde 
van de toekomstige jaarpremies. 

Bij het vaststellen van deze tegenwoordige waarden wordt rente 
berekend tegen zodanige voet als het Hof mocht gelasten. 

Als premie wordt in rekening gebracht de premie die volgens bedoelde 
rentevoet, voldoende is om de som te dekken die bij de polis of het 
certifikaat verzekerd is, met uitsluiting van hetgeen ter zake van 
kantooruitgaven of andere onkosten daaraan toegevoegd is. 

Achtste Bijlage. | 
Wanneer een verzekeringsmaatschappij door een Hof of onder 

toezicht van een Hof gelikwideerd wordt! stelt de likwi- 
dateur, waar het betreft personen die volgens de boeken van de maat- 
schappij gerechtigd zijn tot of belang hebben in polissen door de 
maatschappij uitgereikt, de waarde van de verbintenis van de maat- 
schappij .jegens elke zodanige ‘persoon vast en, geeft van zodanige 
waarde aan ‘de betrokken personen kennis ; op zodanige wijze 
als het Hof mocht gelasten, zullende een ieder/aan wie kennis aldus . 
gegeven is, gebonden zijn aan de alzo vastgestelde waarde, tenzij hij 
van zijn voornemen om zodanige waarde te betwisten, kennis geeft op 
de wijze en binnen een tijdperk door een regel of order van het Hof 
te worden bepaald. J 

  

— |; 

Negende Bijlage. 
. REGULATIES. 

(1) OmscHRIJVING VAN DE SOORTEN VAN VERZEKERINGSBEZIGHEID DIE 
ONDERHEVIG ZIJN AAN DE BEPALINGEN VAN DE WET. 

Onder ‘‘Ongevallen. verzekeringsbezigheid” wordt verstaan de uit- 
reiking van of het op zich nemen van aansprakelikheid krachtens onge- 
vallen verzekeringspolissen alsmede enige bezigheid daartoe betrekkelik. 

Onder ‘‘ Obligatie Beloggingsbezigheid ” wordt verstaan de uitreiking 
van of het op zich nemen van aansprakelikheid krachtens obligaties of 
kapitaaluitkeringscertifikaten, waarbij de maatschappij tegen betaling 
van intekengelden in periodieke tijdvakken van twee maanden of 
minder zich verbindt om aan de obligatiehouder op een toekomstige 
datum een som uit te keren, en niet zijnde levensverzekeringshezigheid 
als hierin omschreven. 

Onder ‘“‘inbraak verzekeringsbezigheid ” wordt verstaan de uit- 
reiking van of het op zich nemen van aansprakelikheid krachtens polissen 
van verzekering tegen verlies of schade tengevolge van inbraak, diefstal 
of huisbraak. 

Onder ‘‘werkgevers aansprakelikheid verzekeringshezigheid”? wordt 
verstaan de uitreiking van of het op zich nemen van aansprakelikheid 
krachtens polissen waarbij werkgevers verzekerd worden tegen aan- 
sprakelikheid om kompensatie of schade te betalen aan werklieden in 
hun dienst en enige daartoe betrekkelike bezigheid. 

Onder ‘“brandverzekeringsbezigheid” wordt verstaan de uitreiking 
van of het op zich nemen van aansprakelikheid krachtens brandpolissen 
en enige daartoe betrekkelike bezigheid. 

Onder ‘‘ waarborgverzekeringsbezigheid” wordt verstaan de uit- 
reiking van of het op zich nemen van aansprakelikheid krachtens polissen 
van verzekering waarbij de eerlikheid van personen in posities van 
vertrouwen, hetzij publieke of private, gewaarborgd wordt, waarbij de 
getrouwe vervulling van kontrakten of overeenkomsten of van de 
plichten van een ambt gewaarborgd en door borgstelling verzekerd 
wordt ; en het passeren van borgtochten in rechtsgedingen en procedures. 

Onder “‘industriéle verzekeringsbezigheid ” wordt verstaan de uit- 
reiking van, of het op zich nemen van verbintenissen krachtens indus   ttriéle polissen en enige daartoe betrekkelike bezigheid.



UNION GAZETTE EXTRAORDINARY, 8TH FEBRUARY, 1923. 
  

NINTH SCHEDULE—cuntinued, 

“ Life insurance business” shall mean the issue of or undertaking of 
liability under life policies and any business in relation thereto. 

‘< Live-stock insurance business ’’ shall mean the issue of or the under- 
taking of liability under policies of insurance against loss‘or damage to 
live-stock or accident ‘or disease and any business in relation thereto. 

‘Marine insurance business” shall mean the issue of or the undertak- 
ing of liability under policies of insurance against loss or damage to 
‘goods, wares, merchandise or property of any kind in transit by water. 
and land. 0 

‘‘Motor insurance business” shall mean the issue of or the under- 
taking of liability under policies of insurance against accidental bodily 
injury or death to a driver, including insurance against loss or damage 
from accident to .or injury suffered by an employee or other person 
caused by an automobile for which the owner is liable; and insurance 
against loss or damage to property from an accident caused by an 
automobile, except by fire; and Insurance against loss or damage to an 
automobile by accident, hie, burglary or theft. 

“Plate glass insurance business” shall mean the issue of or the 
undertaking of liability under policies of insurance .against the break- 
age of plate or other glass, either local or in transit. , 

REGULATIONS. 

(2) Rexattxe To REGISTRATION UNDER THE AC’. 

(1) An application for registration under the Act shall be in writing, 
signed. by two directors, and the secretary’ or principal officer of the 
company, and shall contain, or be accompanied by’ the following in- 
formation, if the’ Company’s Head Office is outside: the.Union’ the’ like 
information to be supplied as far as it is applicable with regard to the 
Onion :— 

(a) the situation of the head office of the company; : 
(b) the names of the directors, the general manager or secretary, 

' the auditors, the solicitors, and the bankers of the company ; 
(ce) the name and qualifications of the actuary (if any) of the 

company, and a statement as to whether or not his services are 
continuously. retained by the company; . 

(¢) the countries in which insurance business is carried on by the 
company 3 . 7 

(ey the various branches of business undertaken, or to be under- 
taken, by the company. , 

(2) The application shall be accompanied by “the ‘following docu- 
ments :— 

(a) a copy of the Act, Charter, Deed of Settlement, Memorandum 
of Association, or othér document by which the company is 
constituted; ~ . . 

(®) a copy of the Articles of Association, By-laws, or Rules of the 
‘company ; , me 

(c) a statement in detail of.the company’s latest valuation of 
liabilities and assets, if any; 

(2) a statement in detail of the revenue and expenditure, if any, 
of the company for its latest financial year: ' : 

(e} a statement showing in detail the methods adopted by the 
‘company "in making its latest valuation’ of liabilities and assets, 

- af any; mo, ‘ 
{f) @ statement, in the case of a company not being a mutual com- 

pany, showing the nominal, subscribed, and paid-up capital of 
the company ; . . 

(g) a statement showing the rate of interest at which the funds, if 
any, of the company are invested; 

(4) a certificate from.the Secretary for Finance or - other proper 
officer certifying that the company has deposited with the 
Treasury securities to the amount required by this’ Act. 

REGULATIONS. 

(3) RevatTING TO THE QUALIFICATIONS OF AN ACTUARY. 

Any person signing as Actuary valuation returns of life assurance 
business, sinking fund‘ or capital redemption insurance business, or 
bond’ ‘investment business, shall be either :— 

~" “(aja Fellow of the Institute of Actuaries or of the Faculty of 
“" Actuaries; or of the Actuarial Society of America. 

(6) where application is made by a company and where in the 
opinion of the Minister, special circumstances exist, an Ass0- 
ciate of the Institute of Actuaries or of the Faculty of 
Actuaries ;- or J . 

(c) such other ‘person having actuarial knowledge as the Minister 
may, on the application of a company, approve. 

   

REGULATIONS. 

(4) Recarinc to INSPECTION AND CERTIFICATION OF DOCUMENTS. . 

A copy of every balance sheet, abstract statement or report required 
by the Act to be kept by the Secretary for Finance shall be open to 
inspection at the Treasury by any person on payment of a fee of 
bee tneeeenen en eseee canes for each inspection, and any person may procures copy 

NEGENDE BIJLAGH—vervoig, 

Onder “ levensverzekeringsbezigheid” wordt verstaan de -uitreiking 

van, of het op zich nemen van aansprakelikheid krachtens levensver- 

zekeringspolissen en enige daartce betrekkelike bezigheid. on, 

Onder ‘‘ veeverzekeringsbezigheid” wordt verstuan de uitreiking 

van, of het op zich nemen van aansprakelikheid krachtens polissen van 

verzékering tegen verlies of -beschadiging van vee ten gevolge van on- 

geval of ziekte en enige daartoe betrekkelike bezigheid. oo, 

Onder ““' zeeverzekeringshezigheid ” wordt verstaan de uitreiking 

van, of het op zich nemen van aansprakelikheid: krachtens polissen van 

verzekering tegen verlies of beschadiging van goederen, koopwaren of 

eigendommen van enige soort gedurende het vervoer over water of 

over land. oo 

- Onder ‘motor verzekeringsbezigheid” wordt verstaan de uitreiking 

van, of het op zich nemen van aansprakelikheid krachtens, polissen van 

verzekering tegen toevallig lichamelik letsel of de dood van de bestuur- 

der van een-automobiel, daaronder begrepen verzekering tegen verlies 

of schade ten gevolge van een ongeval overkomen aan, of letsel ge- 

leden door een bediende of ander persoon, hetwelk te wijten is aan 

een automhobiel waarvoor de eigenaar aansprakelik is; en verzekering 

tegen verlies of beschadiging van eigendom ten gevolge van een ongeluk 

veroorzaakt-dcor een automobiel, maar‘ niet door brand: en verzekering 

tegen verlies of beschadiging van een automobiel door ongeluk, brand, 
inbraak’* of ‘ diefstal. : , 

Onder “‘ plaatglasverzekeringsbezigheid” wordt verstaan de uit- 

reiking. van, of het op zich nemén van aansprakelikheid krachtens 

polissen van verzckering tegen het breken van spiegelglas of ander glas, 
hetzij ter plaatse of in transito. 

oo REGULATIES. 
(2) BarREFYENDE REGISTRATIE ONDER DE WET. | 

(1) Applikaties voor registratie’ volgens deze Wet geschieden in g - 

schrifte, getekend door twée-direkteuren en de sekretaris of hoofd- 
ambtenaar van de maatschappij en zullen inhouden, of vergezeld gaan 
van de volgende informatie. ' Indien het hoofdkantoor van de maat-— 
schappij gevestigd is biiten de Unie, wordt soortgelijke. informatie 
verstrékt, yoorzover dezelve toepasselik is ten aanzien van de Unie :— 

(ad) het adres van, het hoofdkantcor van de maatschappij ; . 
(b) de namen van de direkteuren, de hoofdbestuurder of sekretaria, 

de -auditeurs, de prokureurs en de bankiers van de ‘maat- 
schappij ; ‘ so ; 

(c) de naam en kwalifikaties van de aktuaris (indien er een is) van 
de maatschappij en: een verklaring of zijn diensten al dan 
niet voortdurend door de: maatschappij gebezigd worden. . 

(d) de landen waarin verzekeringshezigheid door de maatschappij 
gedreven wordt; , . 

(e) dé onderscheidene takken van bezigheid door de maatschappij 
ondernomen of te worden ondernomen. 

(2) De applikatie gaat vergezeld van de volgende dokumenten :— - 
(a) een ‘afschrift van ‘de Wet, Charter, Akte van Overeenkomst, 

Akte’ van Oprichting of ander dokument, waarbij] de maat- 
schappij opgericht is; - oe Se 

(6) een afschrift van de statuten, verordeningen of regels van 
de maatschappij ; 

(ce) een nauwkeurige opgave van de maatschappijs laatste waar- 
dering van eveutuéle lasten en baten; 

(d) een nauwkeurige opgave van de eventuéle inkomsten en uit- 
gaven van dé’ maatschappij ‘gedurende .zijn Jaatste financieel 
jaar ; ee 

(e) ebii-nauwkeurige opgave ‘vari de methodes door de maatschappij 
gévolgd bij het doen van zijn laatste waardering van even- 
tiiéle ‘lasten en baten ; 

(f) een opgave, in het geval van een maatschappij niet zijnde een 
onderliige maatschappij, aanwijzende het nominaal, onder- 

_ tekend en opbetaald ‘kapitaal van de maatschappij ; 
(g) een opgave aanwijzende de rentevoet tegén welke de fondsen 

(éventuele) van de maatschappij belegd zijn; 
(4) een certifikaat van de’ Sekretaris van TFinatcién of andere be- 

voegde beambte houdende dat de maatschappij ten kantore 
van'‘de Thesaurie sekuriteiten gedeponeerd ‘heeft tot het be- 
drag bij deze Wet vereist. , . 

oe REGULATIES. mo, 
(3), BETREFFENDE DEKWALIFIKATIES VAN EEN AXKTUARIS. 

Ieder die als aktuaris waarderingsopgaven tekent van levenaver- 
lzekeringsbezigheid, amortisatiefonds of kapitaal aflossings verzekeringa- 
bezigheid. of obligatie beleggingsbezigheid, moet zijn of— ~ 

(a) sen Fellow van het Institaut van Aktuarissen of van de 
Fakulteit van Aktuarissen of van de Vereniging van Aktuaris- 
sen van Amerika; of . 

(b) Wanneer door een maatschappij applikatie gemaakt wordt en 
waar volgens het oordeel van de Minister speciale omstandig- 
heden bestaan, een Associé van het Instituut van Aktuarissen of 
van de Fakulteit van Aktuarissen; of . 

(c) zodanige andere persoon in het bezit van aktuariéle kennis als 
de Minister op applikatie van een maatschappij mocht goed- 
keuren. 

. REGULATIES. 
(4) BrrrerrenDE DE INZAGE EN CERTIFIKATIE VAN DOKUMENTEN. 

Een afschrift van elke balansrekening overzicht, opgave of rapport 
die volgens de Wet «door de Sekretaris van Financién gehouden moet 
worden, ligt ter inzage een ieder tegen betaling van een fooi-van 
voor .elke ‘inzage, bij de Thesaurie, zullende een ieder een afschrift 
van zodanig dokument of van een daarvan   of any such document or any part thereof on payment of a fee of 

seetteauavesceeteneneens per folio of 72 words, : 
gedeelte mogen 

bekomen tegen betaling van een fo0i VAM... cece per folio van 
72 woorden. .
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. Laws REPEALED, | : HErRoEren WErTEN. 

Province or | ‘No.and year _ Long ¢ or r short: title: or|. . Extent Provincie ~ |’ No. én jaar van | Lange of korte titel off Omvang van 
Union.’ > of law. subject | of law: “of repeal . van Unie. -wet. onderwerp van wet. herroeping. 

Cape of Good | Act No. 38 of ; Stamp Duties Shoe eleven, Kaap de. Wet No.-38 van] Zegelrechten en Li-|Artikels elf, 
7Tope. 1887. Licences. heelve, fifteen Goede Hoop; 1887. centies. twaalf, vijfltien 

. | and siateen. SN . : en zestien. 
” Act No. 13 of | The Life Assurance | The whole- : ” Wet No. .13 van-;De Levensverzeke- | Geheel. 

1891, : , Act, 1891. |: : - 1891, : ‘rings Wet, 1891. 
v i ” ‘| Wet. No. 43 van]. Zegelrechten en. Li-; Zoveel van 

Act No. 43 of |Stamp Duties and|So much of : 1898. centies. | Tarief I. van 
1898. Licences. Tariff: 1 of me Bijlage II. als 

. | Schedule II. toepasselik is 
‘/ as applies to op licencies 

+.  Heences to be 4 door  -Ver- 
: . taken out by zekerings- 

| Insurance. maatschap- 
_| Companies. ‘ pijen —uitge- 

” | Act: No... 80 of ; The Insurance and j ‘he whoie. ‘ ; . nomen. 
, *1908.- -- Loan Companies ; » Wet No, 30 van} De Verzekerings en | Geheel. 

: ys Act, 1908. ~ . . 1908. . Leuings Maat- 
Natal ..| Act No. 43 of |Stamp Duties and! Paragraph 17 of schappijen Wet, 

1898. Licences. Schedule II. - . ; 1908. . 
, : . ‘ ” Wet No. 43 van | Zegelrechten en Li- Paragraat 17 
“ ..|Act No. 47 of | Lodging of Securities! The whole. - 1898... centies. van Bijlage 11. 

1904. by Assurance and Natal Wet No. 47 van | Deponering van se- | Geheel. 
Insurance Com-; 1904. kuriteiten door As- 

eo panies. i surantie en Verze- 
. ‘ . kerings Maat- 

, -- |Act'-No. 385 -of | The Registration of | Im so far as it schappijen. 
: _ T9086. : Firms Act, 1906. applies to the” ,, ‘Wet No, 35 van| De Registratie van Voorzover = zij 

: : business of in- 1906... Firma’s Wet, 1906. van toepassing 
surmnce. : ~ ig op verze- 

St ” oe md ‘ keringsbezig- 
” Act No 43° of | Lodging of Securities; The whole : ; : heid. 

1906. : by Assurance and - Wet No. 48 van} Deponering van se-| Geheel. 
“ Insurance ‘Com- - 19062: - . kuriteiten door As-| ’ 

panies (Amend-.:. oo" ‘surantieen Verze- 
ment) Act. kerings Maat- 

. s ce schappijen (Wijzi- 
% ..| Act No. .1 -.of | To amend the law of | The whole. ging) Wet. 

1907. _: + “|” Insurance.: ” Wet No. 1 van | ‘lot wijziging van de | Geheel. 
» Act No.- 88 of|.Life Insurance Pro-/The whole ex- 907; 0: verzekeringswet. : : 

1908. . tection Act, 1908:' cept section ” oe “Wet No. 38 van | Levensverzekerings- |-Geheel behalve 
. mo, ‘ fourteen. 1908. bescherming Wet. artikel veer- 

Transvaal ..| Law No. 8 of | For the regulation of ; The whole. . . , tien. 
: 1898. business of assu- ‘Transvaal .. [Wet No. 8 van | Tot regeling van de | Geheel. 

rance companies . 1898. bezigheid van as-| | 
in the South Afri- surautie maat- 

. can Republic.. schappijen, in de, 
: ro. . Zuid Afrikaanse 

” Act No. 86 of} The Registration of; In so far as it Republiek. 
1909. Businesses Act,} applies to the » .. | Wet No. 36 van}Doe Registratie van | Voorzover = i} 

1909. ’ business of in- 1909. Bezigheden Wet,| van toepassing 
. ‘surance com- . 1909. : is op de bezig- 

panies. 2 heid van ver- 
. Le . zekerings- 

Orange Free| Chapter C. III.} Regulating the ad-. The. whole. ; maatschap- 

State. of the Lawj mission of insu- . . mo pijen. 
Book. rance companies. : Oranje Vrij-; Hoofdstuk C. III.) Regelende de toela- | Geheel. 

» Law No. 12 of|To regulate rights| The whole. staat. - ~ van’t Wetboek| ting van verzeke- 
1894. under policies of 7 : . ringsmaatschappij- 

_ life assurance. ‘ : : en. . 
. Ordinance No. 10) The Stamps and Li-|Sections _forty- ” Wet No. 12 van| Tot regeling van de | Geheel. 

of 1903. cences Ordinance, seven, _forty- 1894. ‘rechten onder le- : 
1093. eight, forty- vensverzekerings- 

. nine, fifty end |. polissen. ‘ 
Jifty-one. ” Ordonantie No. |De Zegels en Licen- | Artikels zeven en 

yt . _ 10 van 1903. ties Ordonantie. veertig, acht en 
. veertig, negen 

en, veertég, visf- 
tig en een en           viaftiq. 
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