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Geschillencommissie Zorgverzekeringen (mr. G. de Groot, mr. H.A.J. Kroon en mr. M.T.C.J. Nauta-Sluijs)

1.

Partijen
A (hierna: verzoeker I) en B(hierna: verzoeker II) beiden te C, hierna gezamenlijk te noemen:
verzoekers,
tegen
Centrale Ziektekostenverzekeringen NZV N.V. te Tilburg, hierna te noemen: de
ziektekostenverzekeraar.

2.

Verloop van de procedure

2.1.

Op 23 december 2019 hebben verzoekers de Geschillencommissie Zorgverzekeringen (hierna: de
commissie) gevraagd een bindend advies uit te brengen.

2.2.

De ziektekostenverzekeraar heeft in de brief van 28 april 2020 zijn standpunt aan de commissie
uitgelegd. Een kopie van deze brief is op 28 april 2020 aan verzoekers gezonden.

2.3.

Op 9 juni 2020 hebben verzoekers aan de commissie een reactie gezonden. Hierin hebben zij
hun verzoek aan de commissie gewijzigd. Een kopie van deze reactie is op 11 juni 2020 aan de
ziektekostenverzekeraar gestuurd.

2.4.

De ziektekostenverzekeraar heeft in zijn brief van 1 juli 2020 zijn standpunt aan de commissie nader
toegelicht. Een kopie van deze reactie is op 1 juli 2020 aan verzoekers gezonden.

2.5.

Verzoekers hebben op 15 juli 2020 en 4 augustus 2020 op de reactie van de
ziektekostenverzekeraar gereageerd. Kopieën hiervan zijn op 21 juli 2020 en 7 augustus 2020 aan
de ziektekostenverzekeraar gestuurd.

2.6.

Partijen is de mogelijkheid geboden om te worden gehoord. De ziektekostenverzekeraar en
verzoekers hebben op 6 augustus 2020 respectievelijk 7 augustus 2020 verklaard niet te willen
worden gehoord.

3.

Vaststaande feiten

3.1.

Verzoeker I was in 2017 en 2018 bij de ziektekostenverzekeraar verzekerd tegen ziektekosten
op basis van de Delta Lloyd Zorgverzekering restitutie en in 2019 en 2020 op grond van de
Zorgverzekering Restitutie (hierna gezamenlijk te noemen: de zorgverzekering I). Verzoeker I had
daarnaast bij de ziektekostenverzekeraar in 2017 en 2018 de aanvullende ziektekostenverzekering
Delta Lloyd Compleet afgesloten en in 2019 en 2020 de aanvullende ziektekostenverzekeringen
Compleet en Fit (hierna gezamenlijk te noemen: de aanvullende ziektekostenverzekering I).

3.2.

Verzoeker II was in 2019 en 2020 bij de ziektekostenverzekeraar verzekerd tegen ziektekosten
op basis van de Zorgverzekering Restitutie (hierna te noemen: de zorgverzekering II) en de
aanvullende ziektekostenverzekeringen Zilver en Fit (hierna gezamenlijk te noemen: de aanvullende
ziektekostenverzekering II).
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Zorgkosten
3.3.

Op 24 maart 2017 heeft verzoeker I zorg ontvangen van GGD Fryslân. Daarbij zijn kosten in
rekening gebracht voor (i) een consult, (ii) Deet 30%, (iii) Deet 40%, (iv) Boostrix (DKTP) en (v)
Stamaril gele koortsvaccin. De kosten van totaal € 131,15 heeft verzoeker I op 8 februari 2019
gedeclareerd bij de ziektekostenverzekeraar.

3.4.

Op 19 februari 2019 heeft de ziektekostenverzekeraar aan verzoeker I meegedeeld dat
recht bestaat op vergoeding van een bedrag van € 58,10 op grond van de aanvullende
ziektekostenverzekering I.

3.5.

De ziektekostenverzekeraar heeft de vergoeding niet aan verzoeker I uitgekeerd, maar verrekend
met (i) € 36,16 aan eigen risico 2019, (ii) € 0,15 vertragingsrente in verband met het uitblijven van
betaling van de premie van december 2018 en (iii) € 21,79 voor de premie van maart 2019.
Premie, incassokosten en rente

3.6.

Op 22 november 2018 heeft de ziektekostenverzekeraar de premie voor december 2018 bij
verzoeker I in rekening gebracht. Op 2 januari 2019 heeft de ziektekostenverzekeraar aan verzoeker
I een betalingsherinnering gestuurd. Op 30 januari 2019 heeft de ziektekostenverzekeraar aan
verzoeker I een aanmaning gestuurd, waarbij € 0,15 vertragingsrente is aangezegd.

3.7.

Op 28 februari 2020 heeft de incassopartner van de ziektekostenverzekeraar aan verzoeker II
een betalingsherinnering gestuurd voor de premie van december 2019. Daarbij zijn incassokosten
en rente aangezegd. Op 27 maart 2020 en 24 april 2020 heeft de incassopartner van de
ziektekostenverzekeraar verzoeker II opnieuw betalingsherinneringen gestuurd voor deze vordering.

3.8.

Verzoekers hebben de ziektekostenverzekeraar om heroverweging van deze beslissingen gevraagd.
Op 26 februari 2019, 22 maart 2019 en 16 april 2019 heeft de ziektekostenverzekeraar aan
verzoekers meegedeeld dat hij zijn beslissingen handhaaft.

3.9.

Op 22 juni 2020 heeft de ziektekostenverzekeraar aan verzoekers een financieel overzicht gestuurd.
Hieruit blijkt dat verzoeker I een betalingsachterstand heeft van € 398,71 en verzoeker II een
betalingsachterstand heeft van € 456,36. De juistheid van beide overzichten is door verzoekers
betwist.

4.

Geschil

4.1.

Verzoekers hebben aan de commissie gevraagd te beslissen dat:
(i) geen sprake is van een betalingsachterstand, maar van een betalingsoverschot op de polissen
van verzoeker I en verzoeker II;
(ii) de ziektekostenverzekeraar dit betalingsoverschot, inclusief rente, aan hen moet uitkeren;
(iii) de ziektekostenverzekeraar ten onrechte bij verzoekers incassokosten en vertragingsrente in
rekening heeft gebracht;
(iv) de ziektekostenverzekeraar de zorgkosten die verzoeker I op 24 maart 2017 heeft gemaakt
volledig moet vergoeden;
(v) de ziektekostenverzekeraar deze vergoeding niet mag verrekenen.

4.2.

De ziektekostenverzekeraar heeft verweer gevoerd tegen dit verzoek.
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5.

Bevoegdheid van de commissie

5.1.

De commissie is bevoegd van het geschil kennis te nemen en daarover bindend advies uit te
brengen, zowel ten aanzien van de zorgverzekeringen I en II als ten aanzien van de aanvullende
ziektekostenverzekeringen I en II Dit blijkt uit artikel A.22. van de algemene voorwaarden van de
beide zorgverzekeringen en de aanvullende ziektekostenverzekeringen.

6.

Beoordeling

6.1.

De relevante bepalingen uit de Zorgverzekeringswet (Zvw) en het Besluit zorgverzekering (Bzv) over
de verschuldigdheid van premie en het eigen risico zijn vermeld in de bijlage bij dit bindend advies.
Verder zijn hierin de toepasselijke verzekeringsvoorwaarden opgenomen. De bijlage maakt deel uit
van het bindend advies.

6.2.

Verzoekers voeren aan dat de ziektekostenverzekeraar de zorgkosten die verzoeker I op 24 maart
2017 heeft gemaakt ten onrechte heeft betrokken bij het vaststellen van het verschuldigde eigen
risico en/of de eigen bijdrage. Hierdoor zijn meer kosten voor zijn rekening gebleven dan wettelijk
gezien is toegestaan. Verder voeren verzoekers aan dat de ziektekostenverzekeraar ten onrechte
vertragingsrente bij verzoeker I in rekening heeft gebracht vanwege de premie voor december
2018. Ook voeren verzoekers aan dat de ziektekostenverzekeraar het verzoek van verzoeker I om
een eventuele vergoeding niet te verrekenen, maar uit te betalen, ten onrechte heeft afgewezen.
De verrekening leidt volgens hen tot onduidelijkheid. Tot slot voeren verzoekers aan - onder
verwijzing naar een tabel die door hen is opgesteld - dat zij aan de ziektekostenverzekeraar in
2019 meer dan de verschuldigde premie hebben betaald en dat om die reden geen sprake is van
een betalingsachterstand, maar van een betalingsoverschot. Verzoekers zijn van oordeel dat de
ziektekostenverzekeraar hetgeen teveel is betaald moet terugbetalen, inclusief rente.

6.3.

De ziektekostenverzekeraar voert aan dat zorgverzekering I geen dekking biedt voor de kosten
die samenhangen met reisvaccinaties. Een eventuele vergoeding vindt dan ook plaats op grond
van de aanvullende ziektekostenverzekering I en hierop is het eigen risico niet van toepassing.
De betreffende aanvullende ziektekostenverzekering biedt dekking voor preventieve inentingen,
geneesmiddelen, bloedonderzoek hepatitis-B, en Mantoux-test tuberculose vanwege een
vakantiereis. De vergoeding is gemaximeerd tot € 250,- per jaar. Dit volgt uit artikel D.2.3. van de
aanvullende ziektekostenverzekering I.
Deet is geen preventieve inenting of -geneesmiddel zoals bedoeld in de aanspraak. Het DKTPvaccin is een van de vaccinaties uit het Rijksvaccinatieprogramma en is daarom uitgesloten
van vergoeding. In artikel D.2.3. staat namelijk dat inentingen die zijn gegeven of gegeven
hadden moeten worden op grond van de Wet collectieve preventie volksgezondheid en
Rijksvaccinatieprogramma’s buiten de dekking vallen. De kosten van het consult en het gele
koortsvaccin vallen wel onder de dekking. Dit betreft een bedrag van totaal € 58,10. Dit bedrag is
niet aan verzoeker I uitgekeerd, maar verrekend met openstaande posten.
Verder voert de ziektekostenverzekeraar aan dat in artikel A.9.1. en A.9.2. is beschreven wat de
gevolgen zijn van het niet tijdig voldoen van de verschuldigde premie, waaronder het in rekening
brengen van vertragingsrente. Deze artikelen komen overeen met artikel 6:119, eerste lid, Burgerlijk
Wetboek. De ziektekostenverzekeraar heeft de premie voor december 2018 op 22 november
2018 bij verzoeker I in rekening gebracht. Bij het uitblijven van betaling is op 2 januari 2019 een
betalingsherinnering gestuurd. Omdat wederom niet werd betaald, is op 30 januari 2019 een
aanmaning verzonden, waarbij de vertragingsrente van € 0,15 is aangezegd. Deze handelwijze
is overeenkomstig de genoemde artikelen. De vertragingsrente is daarom terecht in rekening
gebracht.
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Betalingsachterstand
6.4.

De ziektekostenverzekeraar heeft twee financiële overzichten opgesteld, waaruit blijkt welke
vorderingen verzoekers nog moesten voldoen op 22 juni 2020. Uit het overzicht is af te leiden dat
verzoeker I nog een bedrag van € 398,71 moest voldoen en dat dit bedrag is opgebouwd uit:
- € 269,74 eigen risico 2020
- € 117,85 premie voor de zorgverzekering I voor juli 2020
- € 11,12 premie voor de aanvullende ziektekostenverzekering I voor juli 2020.
Uit het overzicht is voorts af te leiden dat verzoeker II nog een bedrag van € 456,36 moest voldoen
en dat dit bedrag is opgebouwd uit:
- € 119,60 premie voor de zorgverzekering II voor december 2019
- € 25,-- premie voor de aanvullende ziektekostenverzekering II 2019
- € 43,71 incassokosten i.v.m. niet tijdige betaling van voornoemde premies
- € 0,99 vertragingsrente i.v.m. niet tijdige betaling van voornoemde premies
- € 119,08 premie voor de zorgverzekering II voor juni 2020
- € 119,08 premie voor de zorgverzekering II voor juli 2020

6.5.

De ziektekostenverzekeraar heeft zowel in het financieel overzicht van verzoeker I als in dat van
verzoeker II de premie voor de maand juli 2020 opgenomen. Door verzoekers is aangevoerd dat de
verschuldigdheid van deze bedragen nog niet in de financiële overzichten van 22 juni 2020 mogen
worden betrokken. Dit omdat de vorderingen voor de premies van juli 2020 op 22 juni 2020 nog niet
opeisbaar waren. De commissie kan verzoekers hierin volgen.

6.6.

Verzoekers hebben verder aangevoerd dat ten onrechte door de ziektekostenverzekeraar
vertragingsrente (bij verzoeker I en verzoeker II) en incassokosten (bij verzoeker II) in rekening is
gebracht.
De commissie overweegt dat in de artikelen A.9.1. en A.9.2. van de zorgverzekering de gevolgen
van het niet-tijdig betalen van de verschuldigde premie zijn beschreven. In artikel A.9.2. staat dat dit
tot gevolg kan hebben dat rente en incassokosten in rekening worden gebracht.

6.7.

Voor verzoeker I geldt dat vaststaat dat verzoeker I de premie voor december 2018 uiterlijk 13
december 2018 moest voldoen. Dit blijkt uit de rekening die de ziektekostenverzekeraar op 22
november 2018 aan verzoeker I heeft gestuurd. Door de ziektekostenverzekeraar is gesteld dat
verzoeker I pas op 15 februari 2019 de verschuldigde premie heeft voldaan en dat op dat moment
al een betalingsherinnering en een aanmaning waren gezonden, waarbij de vertragingsrente werd
aangezegd. Dit is door verzoeker I niet gemotiveerd betwist. Zo heeft hij geen betalingsbewijzen
overgelegd waaruit blijkt dat de premie wél tijdig is voldaan. De commissie is om die reden van
oordeel dat de ziektekostenverzekeraar overeenkomstig de verzekeringsvoorwaarden heeft
gehandeld, de vertragingsrente terecht bij verzoeker I in rekening is gebracht, en dat hij deze moest
voldoen.

6.8.

Voor verzoeker II geldt dat de incassogemachtigde van de ziektekostenverzekeraar verzoeker
II op 28 februari 2020 een betalingsherinnering heeft gestuurd voor de premie van december
2019. Daarbij zijn incassokosten en rente aangezegd. Op 27 maart 2020 en 24 april 2020 heeft de
incassogemachtigde van de ziektekostenverzekeraar verzoeker II opnieuw betalingsherinneringen
gestuurd voor deze vordering. Verzoeker II heeft niet aannemelijk gemaakt dat premie voor de
maand december 2019 wél tijdig en volledig was voldaan. Indien de premie dan wel een ander
door de verzekeringnemer verschuldigd bedrag niet (tijdig) wordt betaald, is dit direct en volledig
opeisbaar. De (incassogemachtigde van de) ziektekostenverzekeraar was daarom gerechtigd –
binnen de krachtens de verzekeringsvoorwaarden en de wet- en regelgeving geldende kaders
– de ontstane vordering over te dragen aan een incassobureau met als gevolg bijkomende
(buitengerechtelijke) kosten.
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6.9.

Wat betreft de overige op het overzicht van 22 juni 2020 vermelde vorderingen geldt dat het aan
verzoekers is aannemelijk te maken dat de financiële overzichten die de ziektekostenverzekeraar
heeft opgesteld niet juist zijn. In dit verband hebben verzoekers verwezen naar betalingsbewijzen en
een tabel die verzoeker I heeft opgesteld.
De commissie merkt ten aanzien van de door verzoeker I opgestelde tabel op dat dit niet kan
worden gezien als bewijsmateriaal dat betalingen zijn gedaan. Dit omdat uit de tabel niet blijkt dat de
betreffende betalingen ook daadwerkelijk zijn verricht.
Anders is dit voor de door verzoekers overgelegde bankafschriften. Door verzoekers zijn
betalingsbewijzen overgelegd over de periode van 4 januari 2019 tot en met 1 juli 2020. Door de
ziektekostenverzekeraar zijn financiële overzichten overgelegd naar de stand van 22 juni 2020.
Beoordeeld dient te worden wat de betalingsachterstand naar de stand van die datum is. Daarom
neemt de commissie de door verzoekers overgelegde betalingsbewijzen van ná 22 juni 2020 (23 juni
2020, 26 juni 2020 en 1 juli 2020) niet mee in de beoordeling.

6.10.

Uit de overige betalingsbewijzen blijkt dat verzoekers in de periode van 4 januari 2019 tot en met 1
juni 2020 verschillende betalingen aan de ziektekostenverzekeraar hebben verricht. Uit de financiële
overzichten van de ziektekostenverzekeraar blijkt dat al deze betalingen op de polis van verzoeker I
of verzoeker II zijn verwerkt. Met uitzondering van de betalingen van 4 januari 2019 en 23 april 2020,
die op 7 januari 2019 en 24 april 2020 weer zijn bijgeschreven. Het is de commissie niet duidelijk
geworden of deze betalingen zijn gestorneerd door verzoekers of dat de ziektekostenverzekeraar
deze bedragen om een andere reden heeft terugbetaald.
Uit de betalingsbewijzen volgt niet dat verzoekers meer of andere betalingen hebben gedaan,
die niet op de financiële overzichten van de ziektekostenverzekeraar voorkomen. Dat de door
verzoekster gedane betalingen onjuist zijn verwerkt is gesteld noch gebleken. De commissie
ziet om die reden geen reden te twijfelen aan de juistheid van de verwerking van de genoemde
betalingen. Dat verzoekers in verband met een upgrade bij de bank niet meer betalingsbewijzen kon
overleggen, komt voor zijn risico.
Eigen risico en eigen bijdrage

6.11.

De commissie overweegt dat de zorgverzekering geen dekking biedt voor reisvaccinaties of
geneesmiddelen tegen tropische ziektes, zoals gele koorts of malaria. Dit betekent dat een
eventuele vergoeding hiervan alleen mogelijk is op grond van een aanvullende verzekering. Hierop
wordt in het vervolg terug gekomen.
Het verplicht eigen risico en het vrijwillig eigen risico mogen onder bepaalde voorwaarden in
rekening worden gebracht als er zorg of overige diensten op grond van de zorgverzekering worden
vergoed. Ook de eigen bijdragen, bijvoorbeeld die voor farmaceutische zorg, zijn enkel verschuldigd
voor in de wet aangewezen vormen van zorg die onder de dekking van de zorgverzekering vallen.
Nu vast staat dat de zorgverzekering geen dekking biedt voor reisvaccinaties of geneesmiddelen
tegen tropische ziektes zijn het eigen risico dan wel de wettelijke eigen bijdrage hierop niet van
toepassing, zodat de ziektekostenverzekeraar hiermee geen rekening hoeft te houden bij het
vaststellen van de hoogte van de kosten die voor rekening van verzoeker I blijven.
Vergoeding declaraties

6.12.

In artikel D.2.3. van de aanvullende ziektekostenverzekering I is beschreven wanneer en onder
welke voorwaarden preventieve maatregelen voor een reis naar een land met een verhoogd risico
op infectieziekten of parasitaire aandoeningen worden vergoed. Hieronder vallen ook de kosten van
een consult en een vaccinatieboekje.

6.13.

Verzoeker I heeft bij de ziektekostenverzekeraar de kosten voor (i) een consult, (ii) Deet
30%, (iii) Deet 40%, (iv) Boostrix (DKTP) en (v) Stamaril gele koortsvaccin gedeclareerd. De
ziektekostenverzekeraar heeft de kosten van het consult en het gele koortsvaccin inmiddels
vergoed. Deze kosten vormen thans geen onderdeel van het geschil meer. De vraag is of de
ziektekostenverzekeraar is gehouden ook de kosten van Deet en Boostrix (DKTP) te vergoeden.
201901608, pagina 6 van 9

6.14.

De commissie overweegt dat Deet geen preventieve inenting of preventief geneesmiddel is als
beschreven in artikel D.2.3. van de aanvullende ziektekostenverzekering. Dit middel valt om die
reden niet onder de dekking. De commissie overweegt verder dat de DKTP-vaccinatie deel uitmaakt
van het Rijksvaccinatieprogramma en om die reden, gelet op artikel D.2.3 van de aanvullende
ziektekostenverzekering I, is uitgesloten van vergoeding. De ziektekostenverzekeraar hoeft de
kosten hiervan dus niet te vergoeden.
Verrekeningsbevoegdheid

6.15.

In artikel A.8.4. van de algemene voorwaarden van de zorgverzekering en de aanvullende
ziektekostenverzekering staat wanneer en onder welke voorwaarden de ziektekostenverzekeraar
een vergoeding mag verrekenen met een schuld die de verzekeringnemer heeft. Uit dit artikel blijkt
dat de ziektekostenverzekeraar een schuld vanuit de zorgverzekering niet mag verrekenen met een
vergoeding waarop recht bestaat vanuit een aanvullende ziektekostenverzekering of andersom.

6.16.

De commissie stelt vast dat de ziektekostenverzekeraar de vergoeding waarop recht bestaat op
basis van de aanvullende ziektekostenverzekering (I) voor een deel heeft verrekend met een schuld
die voortkomt uit de zorgverzekering I. Het in rekening gebrachte eigen risico en de vertragingsrente
zien namelijk op de zorgverzekering I en niet op de aanvullende ziektekostenverzekering
I. Dit is in strijd met artikel A.8.4. van de verzekeringsvoorwaarden, hetgeen ook door de
ziektekostenverzekeraar is erkend in zijn brief van 28 april 2020. De verzekeraar heeft vervolgens
het ten onrechte verrekende bedrag aan verzoeker I betaald. Het terugdraaien van de verrekening
zou volgens de ziektekostenverzekeraar tot gevolg hebben dat de betalingsachterstand van
verzoeker I met € 58,10 zou toenemen. De ziektekostenverzekeraar heeft echter besloten dit
bedrag niet meer in rekening te brengen, zodat verzoeker I hiervan verder geen financieel nadeel
ondervindt.
De commissie ziet geen aanleiding in deze beslissing te treden. Dit neemt niet weg dat de
ziektekostenverzekeraar in strijd met de verzekeringsvoorwaarden heeft gehandeld, zoals hiervoor
is toegelicht. Hierin ziet de commissie aanleiding te bepalen dat de ziektekostenverzekeraar het
entreegeld van € 37,- aan verzoekers moet vergoeden.

6.17.

Dit leidt tot de navolgende beslissing.

7.

Bindend advies

7.1.

De commissie beslist dat:
(i) de betalingsachterstand die door de ziektekostenverzekeraar op 22 juni 2020 is vastgesteld voor
respectievelijk verzoeker I en verzoeker II, met uitzondering van de premie voor juli 2020, juist is;
(ii) de ziektekostenverzekeraar terecht incassokosten en vertragingsrente in rekening heeft
gebracht, omdat verzoekers de premie voor respectievelijk december 2018 en december 2019 niet
tijdig hebben betaald;
(iii) verzoeker I geen recht heeft op een hogere vergoeding dan € 58,10 voor de zorgkosten die hij
op 24 maart 2017 heeft gemaakt;
(iv) de ziektekostenverzekeraar de vergoeding deels ten onrechte heeft verrekend met openstaande
vorderingen;
(v) het meer of anders door verzoekers gevorderde dient te worden afgewezen;
(vi) de ziektekostenverzekeraar aan verzoekers het entreegeld van € 37,-- moet vergoeden.
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Zeist, 17 augustus 2020,

M.T.C.J. Nauta-Sluijs
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BIJLAGEN

1. Polisvoorwaarden
2. Nationale wet- en regelgeving
(bron: https://wetten.overheid.nl/zoeken)
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!@++/8.+(=/<7+/(+>+/)5<%==B.7&5-*&56&/)
)8&c<+/=5'TIHA;0).)8'&5:+./+8.+/+5'+
GH-I.J?,H*65)GH-IK').()*5-LG'&<+5MGH-I)8
'++%7&5:+.+)<+5/)8)9=7==/'&.*&&/A<+%'+5'
++589:/)>>+%*&&/N0!:+$.'&5&%%++5:+.7+/B%)9:;
7&5&c:+.?=?+5.'&.6@(==5-L*&&/)8<+;
.++)<++5/)8)9OPQRSPT,LUA;0
@=/'+50
!@G(=/<7+/(+>+/)5<%==B.7&5-*6%)GH-I.J?,- 
'+9+?$+/GH-IM').()*5-LV'&<+5N0!>)+8.'&5A sstsz12829125DE216 26 925557
5&&8.:+.7+/B%)9:.++)<+5/)8)9=7==/++57/)*@)%%)< 157162585D 
WXYWSPZX[X\OPQRSPT,HHA;0
{+.'+>=8.+5')+=5'+/'+'+>>)5<7&5'+(=/<;

+/(+>+/)5<7&%%+5A?&&>.6++/8.:+.7+/B%)9:.+
!@+)<+5/)8)9=7==/'+++/8.+(=/<7+/(+>+/)5< 7
+
)<+5/)8)9=7=%0#%8'&.)87+//+>+5'A>=?+5'+
@=/'.'&5]
>
=
8.+57==//+>+5)5<7&5:+.+7+5.6++%<+>=(+5
^T,LUA;],II_PT-AHU-`+)<+5/)8)9=B+/'&<
7
/
)
*
%%)<++)<+5/)8)9=0.&&.'&.==>=BTHA;'&5
^T-AHU-`a-LGbRYWSP_PT-`-AVU+)<+5/)8)9=K >/)*<@)
.

6'+>=8.+5')+6?&&>.+5')+=5'+/'+
'&.)8&c<+/=5'T-`-A;0
'
+
>
>
)
5
<7&56@(=/<7+/(+>+/)5<7&%%+57&5&c'&.

?=
?+
5
!@+)<+5/)8)9=7==/6@G+(=/<7+/(+>+/)5<@=/'.  .'&&'@+/>+%)*>7+/<=+'7&5=580
'&5]
ss|s}182151C12567
^T,LUA;dPT,HHA;_PTILUA;
!M7+/(+>+/)5<5+?+/N>65.:+.7+/B%)9:.+)<+5
^TPeLUA;],II_PT-ALf-U+)<+5/)8)9=B+/'&<
)8)9=<+8B/+)'$+.&%+50
^T-ALf-UgPhijPbRYWSP_PT,VVA,I+)<+5/)8)9=K /

'&.)8&c<+/=5'T,VVA;0
~ 66112462116116

:+$.=B-*&56&/)$)*=58++5(=/<7+/(+>+;
k==/'+(+GB+/)='+8.+%%+5@)*$+)'++)<+5/)8)9= ^!
/
)
5
<
lWbZRYWSPlXmPWnoRRZPOpqPTPh`-A;rT,VVA;_PTU,UA; ^!:K+$.++5(=/<7+/(+>+/)5<?+.&%%++5++5
&.)86@+)<+5/)8)9=M7+/B%)9:.r7/)*@)%%)<N7==/
7+/B%)9:.+)<+5/)8)9=K6:+$.'685)+.<+>=(+5
:+.<+:+%+*&&/0
7==/++57/)*@)%%)<+)<+5/)8)9=K

^
!
$+5.-L*&&/=c=6'+/K
sss8t 2 22
^
!@
&&57/&&<7==/<+8B/+)'+$+.&%)5<)87==/-
=.-L*&&/)8:+.7+/B%)9:.+)<+5/)8)9=THA;0k&5&c
*
&
5
6
&/)7&5:+.*&&/@&&/=B:+.7+/B%)9:.+)<+5
-L*&&/)8'&.T,LUA;7==/++5:++%*&&/0#%8'+
/
)
8
)
9
=
>>)5<:++c.A$)*=58$)55+5K
:==<.+7&56@7+/B%)9:.+)<+5/)8)9=)5'+%==B ^!$+B$&+&.%/.+@+
%>+7+/(+>+/'+5A<+5=+?'=B6@
7&5:+.*&&/7+/&5'+/.+56')/+9.7==/'+@)*();
B
=
%
)
8
$
%
&
'
A

6

7
=
=/'+(+/+<+%)5<&&5?+%'.0+(+
<)5<&%++5(=/<7+/(+>+/)5<$)*=58:&'A<+%'.++5
'
+
+
%
5
+
?+
5
'
+

7+/(+>+/'+5?+%'.6$)*'+&&5;
+7+5/+')<'++%&%87+/B%)9:.+)<+5/)8)9=A&c<+/=5'
7
/
&
&
<

.
+
<
+
%
)
*
>
+
/.)*'&&5K
=B:+%++6/=u80
^
!
$
+
.
&
&
%
.

7
&
5
&
c:+.-+>@&/.&&%7&5:+.'++%;

5
&
?+
*
&
&
/

)
5

H

.+/?)*5+50
+:==<.+7&5:+.7+/B%)9:.+)<+5/)8)9=@=/'.'&5 
&%87=%<.$+/+>+5']
2 21625168116 1
^4)*7+/?+5)<76%')<+5:+.$+'/&<7&5:+.7+/; 0
^
+
+%5&?+>&5@=/'+57+/%+5<'A$+:&%7+&%86
B%)9:.++)<+5/)8)9=?+.:+.&&5.&%'&<+57&5
7
=
=
/-*&56&/)7&5:+.7=%<+5'+*&&/&&5<++c.
'&.*&&/'&.').7+/B%)9:.+)<+5/)8)9=<&&.<+%;
'
&
.

+57==/@+%>+7+/(+>+/'+56@)%.8.=BB+5
'+5K
?+
.

^+6).>=?8.'&&/7&5'+%+5@)*'==/:+..=.&&% ^!=5'.7+&(5+<$.++.&+%5)5+<)85/'+&<c+/+%)5>+<50)5<)5:+.-+>@&/;
&&5.&%'&<+5)5'&.*&&/M'&.)8,IU'&<+5+5
.&&%7&5:+.7=%<+5'+*&&/0+$.6.+7++%$+;
,II'&<+5$)*89:/)>>+%*&/+5NK
.&&%'&&57+/B%)9:.+)<+5/)8)9=A'&5$+.&%+5@)*
^&.$+'/&</=5'+5@)*&c=B:+%++6/=v80
:+.M/+8.+/+5'+N$+'/&<6).+/%)*>)5'&.(+%c'+

>@&/.&&% &&56.+/6<0#%8:)+/5&5=</+>+;
k==/$++%']
5)5<+5$)*=58$)55+5>=?+5')+?+.6@7+/;
!:+$.++5(=/<7+/(+>+/)5<&c<+8%=.+57==/6+5

 

 !"#
$%&'()*'+,-

0123141256789 2 216 27912314125671616 6916 10123141256716126 25




.%)/01+)2+34)5)/67&30+1&82+%6.+3*&&496+: 7+4*&&4'&27664;+%<+06621+7&30++174)*;)%%)2+
1+3;64'+37+44+<+3'='&3764'+4+3;)*'&1 +)2+34)5)/6>;)%1<)+(+37&3&8'+NO7+4*&&4'&2?
]+&2++41>3)+1683)+16.1)*'6.'+(+74&&2='&3
$+'4&2')4+/1$)*>1+4>2?
$+4+<+3+3;)*'+.4+9)+7664>;(6427+4(+<+4)32

@56 19 61116 A1
(63'+474)*;)%%)2+)2+34)5)/6?
B#%5>3)+19++4;)%1'++%3+9+3=9+%'1>()/0$)* 
635&8?
BC)*<>33+3'+'++%3&9+$+D)3')2+3&%5E
^J71A1619125M_[56716
F3)+19++4;64'176%'&&3&&3$67+351&&3'+ J
7664;&&4'+3G
J^JJ89125M_[56716651[6 4 A[ 
F>3)+11)*')2$+1&&%1G
0+$1$+.&&%'+&%2+9+3+7+4.%)/01)32+31+2+3:
F>;7+4(+<+4)3255)1>&1)+;)*()21)3')+()3'&1 !
6
7
+
?+(+7+4.%)/01)32+3()*32+36+9')3')1
'+7+4(+<+4)323+9+468&&31&%'++%3+9+45 &41)<4+6%?35#%
5>63(+$+%&32+35/0&&'1='664'&1>
7+4&3'+41?
'
+
(
+
7
+
4
.
)+13&<691=0+$1>2++3
BH)3')21'++%3&9+7664'+(+$+1&%)3254+2+%)32 4+/016.'%+)/<0<1))3322+73&3
3

<<>33+3;)*'+
2+'>4+3'+0+1*&&4='&36317&321>')4+/1++3 7+426+')32+3')+>++4'(+64427?&36

6
642631:
+)3'&84+<+3)32?+7++%$+1&&%'7+4.%)/01+)2+3 7)32=1+4>2764'+4+3+30+$1>2++33574+6/6041(9+
4)5)/6$+1&%+3;)*'&3&&3>1+4>2?#%5>362 '+(64268'+7+426+')32')+>36296+163+174&63.:
7+4.%)/01+)2+34)5)/696+1$+1&%+3='&3$+1&&%1 2+376644+<+3)32+3')+()*3)32+')+3'?
>'&1')4+/1)3II3<++4&&3635?#%50)+43& 
3624+<+3)32+3$)*635$)33+3<69+3')+9+1 J^JJ71A1619125M_[56716
>;7+4.%)/01+)2+34)5)/696+1+3;64'+37+44+: !$+317+4.%)/01E
<+3'='&3764'+4+3;)*'&1$+'4&2')4+/1$)*> B1+<>33+3$+;)*(+3'&1>$+31;)+>(+211+
1+4>2?
()*3&%5>(642)346+.1$)*++3)351+%%)327664

9+')5/05.+/)&%)51)5/0+(64268$)*++3.6%)<%):
JKJ025557714 3161571625L B'3)++<$?+0&3'+%+3'&415689+')5/05.+/)&%)511+
74&2+3'+4+'+37&36.3&9+$+<+3'1+9&:
85M 
<+3&&363(+9+')5/0&'7)5+>4&%5')+'&&469
JKJJ0 2 216925557157162585M  B6743&5&=261G3(+9+')5/0&'7)5+>4=&'7)5+4+3'1&3':
+&41)<+%+3#?N-?-?161+39+1#?N-?O?67+40+1
&415=/63146%+>468'+(6427+4%+3+49+1;)+;)*
7+4.%)/01+)2+34)5)/62+%'+366<76640+174)*;)%%)2
++367+4++3<69510+$$+32+5%61+3=1+0+%.+3
+)2+34)5)/67&3>;(6427+4(+<+4)32?&&43&&51
$)*0+17+4<4)*2+37&3&%%+366'(&<+%)*<+)3864:
2+%'+376640+174)*;)%%)2+)2+34)5)/6'+0)+43&
9&1)+G
2+36+9'+7+4(+<+4)3257664;&&4'+3?
B
6
35$)33+3'+41)2'&2+31+9+%'+3'&1>)3

0
+
/01+3)5$+312+369+368)3'+2+7&32+3)5
JKJJP 712121A51
(
)
1

8>'&&416+7+4664'++%'$+31G
Q&&510+17+4.%)/01++)2+34)5)/6=<>31>&%5>NO B6356$
)33+3'+41)2'&2+31+9+%'+3'&1>;
*&&4686>'+4$+31$)*>;(6427+4(+<+4)32<)+(+3
0
+
/
0
1
+
G
7664++374)*;)%%)2+)2+34)5)/6?6+062+4')174)*: B635$)*36)57+648%)2*'++73&372&+335'/+0&7+.4)(5+$<++D4))332'3)2+'9+
468
;)%%)2+)2+34)5)/6=06+%&2+4'+.4+9)+')+>R7+4:
;&
3
3
+
+
4

'
+

7
+
4
(
+
<
+
4
)
3
2
3
+
9+
4

3
)
+
1

9+
+
4

$+:
(+<+4)323+9+4S7664>;(6427+4(+<+4)32$+1&&%1?
7
6
+
2
'

)
5

(
+
%
8
5
1
&
3
'
)
2

6
7
+
4

(
)
*
3

7
+
4
96
2
+
3

1
+

$
+:
!<>31<)+(+37664++374)*;)%%)2+)2+34)5)/67&3
5
/
0
)
<
<
+
3
=

$
)
3
3
+
3

'
+
4
1
)
2

'
&
2
+
3

1
+

%
&
1
+
3

;+
1
+
3
TNUU=:=T-UU=:=T,UU=:=TVUU=:=68TWUU=:.+4
;)
+

'
+

3
)
+
>
;+

7
+
4
(
+
<
+
4
)
3
2
3
+
9+
4
R
5
S
*&&4?
;6
4
'
1̀
;
6
4
'
+
3
?


X)*++3Y6427+4(+<+4)32Q&1>4&)4+/1+3++3 
Y6427+4(+<+4)32Q&1>4&+%+/1<>31>&%%++3<)+: J^JKJ6 12 68241548[116
(+37664++374)*;)%%)2+)2+34)5)/67&3TWUU=:.+4 
a18851b9 21256716 6689122716
*&&4?
695<>33+3;)*'+4'+3&&35.4&<+%)*<51+%%+3

.&&37>%%+3'+7+4(+<+4)32+3)52++3+)2+34)5): 7664<651+368(642')+;)*0+$$+37+426+'>)1>;
7+4(+<+4)32R+3S?c&3&80+1969+31'&1>;7+4(+:
/67&316+.&55)32?
<+4)32)32&&1='4&&21>'++7+31>+%+764'+4)32+3

'+4'+3<4)*21=&&363567+4?+12&&1
JKJKJ8Z 2 2[
 '')&+&4>$)*66.9
+63'+4'+'+<<)327&3
+
C)*74&2+3>>)1+4%)*<)3'+9&&3'7\\4'+NO '+7+4(+<+47)3624'R++34)S3)23+&3&'3)9+
4<)32<>33+3<69+3?

 

 !"#
$%&'()*'+,-

