HOOFDVERZEKERING
ALGEMENE VOORWAARDEN
Folio 1

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN
DE HOOFDVERZEKERING
Artikel 1
WIE IS BIJ HET CONTRACT BETROKKEN ?
De verzekeringnemer is degene die het contract met onze maatschappij aangaat, dus U.
De verzekerde is degene op wiens leven de verzekering rust; dat bent U zelf of iemand anders.
De begunstigde is degene in wiens voordeel de verzekerde prestaties bedongen zijn.
Artikel 2
WAT IS HET DOEL VAN HET CONTRACT ?
Tegen storting van uwentwege van de overeengekomen premies, waarborgt het de uitkering van de in de
bijzondere voorwaarden bepaalde sommen aan de begunstigde, hetzij bij overlijden van de verzekerde vóór de
afloop van het contract, hetzij bij in leven zijn van deze laatste bij de afloop of op het overeengekomen tijdstip.
De gekozen combinatie wordt in de bijzondere voorwaarden omschreven.
Artikel 3
VANAF WANNEER VERLENEN WIJ DEKKING ?
Het contract gaat in op de in de bijzondere voorwaarden vermelde datum, maar ten vroegste vanaf de dag
waarop de eerste premie betaald wordt.
Artikel 4
KUNT U AFSTAND DOEN VAN HET CONTRACT ?
U kunt het contract opzeggen en vragen dat de betaalde premies, onder aftrek van de prijs van de gedekte
risico's, terugbetaald worden in de volgende gevallen :
-

het contract is sedert minder dan dertig dagen in werking getreden

-

in het verzekeringsvoorstel hebt U ons meegedeeld dat U het contract afsloot om een door U aangevraagd
krediet te waarborgen, en dit werd U sinds minder dan 30 dagen geweigerd.

Uw aanvraag om opzegging moet ons, samen met het betalingsbewijs van de premies waarvan U de
terugbetaling vraagt, bij aangetekende brief, bij deurwaardersexploot of door afgifte van een brief tegen
ontvangstbewijs, worden bezorgd.
Artikel 5
IS HET CONTRACT ONBETWISTBAAR ?
Vanaf zijn afsluiting is het contract onbetwistbaar, behoudens bedrog.
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Artikel 6
HOEVER STREKT DE DEKKING VAN HET OVERLIJDENSRISICO ?
a) De uitkeringen bij overlijden worden verleend ongeacht oorzaken, omstandigheden of plaats van het
overlijden van de verzekerde, alleen de volgende gevallen uitgezonderd:


overlijden voortvloeiend uit zelfmoord minder dan een jaar na de inwerkingtreding van het contract, zoals
bepaald in artikel 3, of na de herleving ervan; ditzelfde principe is van toepassing op de verhogingen van de
verzekeringssommen;



overlijden voortvloeiend uit opzet van de verzekeringnemer als deze geen verzekerde is;



overlijden als rechtstreeks of onrechtstreeks gevolg van een oorlog tussen Staten of van gelijkaardige feiten
of van een burgeroorlog.
Indien de omstandigheden dit rechtvaardigen, kan dat risico echter gedekt worden mits een bijzondere
overeenkomst.
Wanneer het overlijden van de verzekerde een gevolg is van een oorlog die uitgebroken is tijdens zijn
verblijf in het buitenland, worden de verzekerde uitkeringen verleend indien de begunstigde bewijst dat de
verzekerde niet actief aan de vijandelijkheden heeft deelgenomen.
Bovendien, mits voorafgaandelijk verzoek en uitdrukkelijke vermelding in de bijzondere voorwaarden,
zouden wij de dekking van het overlijdensrisico kunnen verlenen wanneer de verzekerde zich naar een land
begeeft dat zich in staat van oorlog bevindt, voorzover hij aan de vijandelijkheden niet deelneemt.



overlijden dat rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeit uit een volksbeweging of oproer – dit wil zeggen
een gewelddadige manifestatie, zelfs als ze niet beraamd is, van een groep personen, die met opgehitste
gemoederen plaatsvindt en gekenmerkt wordt door ongeregeldheden of onwettige daden, ongeacht of er
al dan niet verzet is tegen de organen die met de handhaving van de openbare orde belast zijn – of
arbeidsconflicten – dit wil zeggen elke collectieve betwisting in welke vorm zich die ook voordoet, in het
kader van arbeidsverhoudingen – tenzij de begunstigde kan bewijzen dat de verzekerde niet actief
deelgenomen heeft aan deze gebeurtenis.

In niet-gedekte gevallen betalen wij de theoretische afkoopwaarde zoals hierna omschreven, berekend op de
dag van het overlijden en beperkt tot de bij overlijden verzekerde sommen.
b) AXA Belgium neemt deel aan de Terrorism Reinsurance and Insurance Pool, die opgericht werd conform de
wet van 1 april 2007 betreffende de verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme. Bijgevolg, wanneer
een schadegeval veroorzaakt wordt door een gebeurtenis die als terrorisme erkend wordt, komt de maatschappij
haar contractuele verbintenissen na conform de bepalingen van deze wet, met name wat betreft het bedrag en
betalingstermijn van de uitkeringen.
Onder terrorisme wordt verstaan: een clandestien georganiseerde actie of dreiging van actie met ideologische,
politieke, etnische of religieuze bedoelingen, individueel of door een groep uitgevoerd, waarbij geweld wordt
gepleegd op personen of de economische waarde van een materieel of immaterieel goed geheel of gedeeltelijk
wordt vernield, ofwel om indruk te maken op het publiek, een klimaat van onveiligheid te scheppen of de
autoriteiten onder druk te zetten, ofwel om het verkeer of de normale werking van een dienst of een
onderneming te belemmeren.
Artikel 7
WELKE FORMALITEITEN ZIJN VOOR DE UITKERING VEREIST ?
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De verzekerde sommen worden uitgekeerd tegen kwijting, na ontvangst van de door ons gevraagde
bewijsdocumenten, onder meer:

het bewijs van betaling van de laatste premie die onlangs vervallen is;

een ambtelijk stuk waaruit de geboortedatum van de verzekerde blijkt;

een leesbare fotokopie van beide zijden van de identiteitskaart van de begunstigde(n) en zijn (hun)
rijksregisternummer;
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Daaraan dienen te worden toegevoegd :
a) bij in leven zijn van de verzekerde :

een bewijs van in leven zijn bij de afloop van het contract;
b) bij overlijden van de verzekerde :

een uittreksel uit de overlijdensakte;

een medisch attest op een door ons verstrekt formulier waarin onder meer de oorzaak van het overlijden
is aangegeven;

een akte van bekendheid waarin de rechten van de begunstigden zijn aangegeven wanneer zij niet met
name in het contract genoemd zijn.
We behouden ons het recht voor om uw exemplaar van het contract en van de eventuele bijvoegsels ervan te
vragen.
Artikel 8
WAARUIT BESTAAN DE PREMIES EN HOE WORDEN ZE ONS BETAALD?
a)

De premies zijn zo berekend dat ze de verzekeringssommen juist financieren, rekening houdend met de aan
het contract verbonden kosten.

b) U betaalt ons de premies op de gestelde data, ofwel aan de adviseur die bemiddeld heeft bij de sluiting of de
uitvoering van het contract, ofwel rechtstreeks aan de maatschappij, bij ontvangst van een kennisgeving van
vervaldag.
Artikel 9
WAT WORDT ER VAN HET CONTRACT ALS U DE PREMIEBETALING STAAKT ?
De betaling van de premies is niet verplicht.
Ingeval van staking van de premiebetaling wordt het contract,
-

ofwel premievrij gemaakt, wat leidt tot een vermindering van de verzekerde uitkeringen, waarbij het
contract blijft doorlopen voor het bedrag van de premievrije waarde, zoals uitgelegd in artikel 10 hierna;

-

ofwel afgekocht, wat betekent dat het contract wordt beëindigd tegen betaling van onzentwege van de
verkregen waarde; het bedrag waarop U aanspraak hebt, wordt ook in artikel 10 hierna omschreven;

-

ofwel opgezegd, wat betekent dat er een einde aan wordt gemaakt zonder dat enige uitkering verschuldigd
is door onze maatschappij.

Wanneer wij de niet-betaling van een premie vaststellen, zenden wij U een brief waarin aan de gevolgen van de
niet-betaling wordt herinnerd.
Het contract wordt dertig dagen na verzending van deze brief premievrij gemaakt. Indien op de vervaldag van de
eerste onbetaalde premie, de afkoopwaarde echter minder dan 12,39 EUR bedraagt, wordt het contract
afgekocht, behoudens uitdrukkelijk verzet uwerzijds of aanvaarding van begunstiging (zie artikel 13).
De premievrijmaking en de afkoop zijn niet van toepassing op de tijdelijke overlijdensverzekeringscontracten met
vast of afnemend kapitaal zonder de waarborg “terugbetaling”, waarvan de premies betaalbaar zijn gedurende
een periode van meer dan de helft van de duur van het contract. Deze contracten worden opgezegd 30 dagen na
de verzending van de brief.
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Wanneer de premievrijmaking leidt tot een vermindering van het verzekerde kapitaal bij overlijden en de
theoretische afkoopwaarde minstens het door de wet bepaalde bedrag bereikt (25 EUR geïndexeerd volgens de
evolutie van het gezondheidsindexcijfer van de consumptieprijzen – basis 1988 = 100), alsook in geval van
opzegging, wordt de brief waarvan hierboven sprake is U aangetekend toegestuurd; de verzending ervan wordt
afdoend bewezen door overlegging van het postontvangstbewijs.
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Als U ons, na de vervaldag van een onbetaalde premie, schriftelijk verklaart de betaling van de premies van uw
contract te staken, wordt het contract premievrij gemaakt of opgezegd op de datum van uw schrijven en zijn wij
van het verzenden van de bovengenoemde mededeling ontslagen.
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Artikel 10
HOE WORDEN DE AFKOOP- EN DE PREMIEVRIJE WAARDE BEPAALD ?
Overeenkomstig artikel 8 hiervoor en naargelang van de verzekeringscombinatie worden de premies die U stort,
na aftrek van de kosten en van de eventuele taks, besteed aan de dekking van het overlijdensrisico en het
vestigen van de eventueel verzekerde uitkeringen bij leven. Het beschikbare overschot na onttrekking van de
prijs van dat risico, vermeerderd met de intresten, vormt een reserve die theoretische afkoopwaarde wordt
genoemd.
Op basis van deze waarde worden de afkoop- en premievrije waarde berekend.
Het recht op de premievrijmaking en de afkoop is niet van toepassing op de tijdelijke overlijdensverzekeringen
met vast of afnemend kapitaal zonder de waarborg “terugbetaling” waarvan de premies betaalbaar zijn
gedurende een periode van meer dan de helft van de duur van het contract.
Afkoopwaarde
a) Andere verzekeringen dan de tijdelijke overlijdensverzekeringen met vast of afnemend kapitaal met de
waarborg “terugbetaling”
De afkoopwaarde van het contract is gelijk aan 95 % van de theoretische afkoopwaarde. Voor de
verzekeringen met bepaalde duur vermeerdert dit procent met 1 % per jaar gedurende de laatste vijf jaar om
zo 100 % te bereiken bij de afloop van de verzekering, Voor de levenslange verzekeringen vermeerdert het
procent van 95 % met 1 % per jaar gedurende de laatste vijf verzekeringsjaren die aan de leeftijd van 65 jaar
van de verzekerde voorafgaan om zo 100 % te bereiken op die leeftijd.
De afkoopwaarde wordt echter slechts vereffend tot beloop van het bedrag van het verzekerd kapitaal bij
overlijden. Het gebeurlijk overschot van de theoretische afkoopwaarde wordt aangewend tot het vestigen,
op inventarisbasis, van uitkeringen bij leven betaalbaar op dezelfde vervaldagen en onder dezelfde
voorwaarden als de uitkeringen bij leven van de aanvankelijke verrichting.
Het recht op afkoop bestaat dus niet voor verzekeringen 'Uitgesteld kapitaal zonder terugbetaling'.
b) Tijdelijke overlijdensverzekeringen met vast of afnemend kapitaal met de waarborg “terugbetaling”
De afkoopwaarde is gelijk aan de theoretische afkoopwaarde, verminderd met een vergoeding. Deze
vergoeding stemt overeen met het hoogste bedrag tussen:
-

5 % van de theoretische afkoopwaarde. Dit percentage van 5 % daalt met 1 % per jaar in de loop van de
laatste vijf jaar van de verzekering;

-

110 EUR.

De afkoop heeft uitwerking op de datum waarop u het kwijtschrift van afkoop of het als dusdanig geldend
bescheid ondertekent.
De afkoopwaarde wordt berekend uitgaande van de datum van uw aanvraag om afkoop, geformuleerd met een
gedateerd en ondertekend schrijven.
Premievrije waarde
De premievrije waarde van het contract vertegenwoordigt de uitkeringen die onder de voorwaarden van het
contract verzekerd blijven in geval van staking van de premiebetaling.
De premievrijmaking heeft uitwerking op de premievervaldag die op de aanvraag volgt, of, als er premies
hangende zijn, op het in artikel 9 omschreven tijdstip.
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De berekening van de premievrije waarde, die de inhouding van de in artikel 14 beschreven reductievergoeding
impliceert, gebeurt uitgaande van de premievervaldag die op de aanvraag volgt, of, als er premies hangende zijn,
op de vervaldag van de eerste onbetaalde premie.
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Artikel 11
ONDER WELKE VOORWAARDEN KUNT U VOORSCHOTTEN OP DE VERZEKERDE SOMMEN KRIJGEN ?
Tegen indiening van de polis en op de voorwaarden van onze voorschotakten kunt U voorschotten krijgen tot het
bedrag van de afkoopwaarde verminderd met de eventuele wettelijke afhoudingen. Dit geldt echter niet voor de
tijdelijke overlijdensverzekeringen met vast of afnemend kapitaal.
De in aanmerking genomen afkoopwaarde wordt berekend op de eerstvolgende premievervaldag of zo niet op
de datum van aanvraag.
Artikel l2
OP WELKE VOORWAARDEN KUNT U HET CONTRACT DOEN HERLEVEN ?
U mag vragen een premievrij of afgekocht contract te doen herleven. Iedere herleving die meer dan drie
maanden na de afkoopdatum of meer dan drie jaar na de datum van premievrijmaking gevraagd wordt, is
onderworpen aan het voorafgaand akkoord van de maatschappij. Wij behouden ons het recht voor de herleving
afhankelijk te maken van de gunstige uitslag van een medisch onderzoek van de verzekerde; u draagt de kosten
van dat onderzoek.
De nieuwe premie wordt berekend volgens de theoretische afkoopwaarde van het contract ten tijde van de
herleving. Voor een afgekocht contract, gebeurt de wederinstelling door de terugstorting van de afkoopwaarde
en door de aanpassing van de premie rekening houdend met de theoretische afkoopwaarde op het ogenblik van
de afkoop.
Artikel 13
KUNT U DE TOEKENNING VAN BEGUNSTIGING WIJZIGEN EN WAT ZIJN DE GEVOLGEN VAN DE AANVAARDING
VAN BEGUNSTIGING VAN HET CONTRACT ?
a)

De in de bijzondere voorwaarden voorziene toekenning van begunstiging kan worden gewijzigd op
schriftelijke aanvraag van uwentwege, onder voorbehoud van de in geval van aanvaarding van begunstiging
voorziene bepalingen, in b) hierna beschreven. Deze wijziging zal in een bijvoegsel aan het contract worden
vastgesteld.

b) De begunstigde kan de begunstiging van het contract aanvaarden. Deze aanvaarding moet ons schriftelijk
door de begunstigde, met uw akkoord, meegedeeld worden en zal pas geldig zijn als ze in de polis of in een
bijvoegsel geboekstaafd is. De aanvaarding na het overlijden van de verzekeringnemer is van kracht zodra ze
ons schriftelijk wordt meegedeeld
Is de begunstiging aanvaard, dan hebt U de schriftelijke toestemming van de aanvaardende begunstigde
nodig om :





de in het contract voorziene toekenning van begunstiging te wijzigen;
aan het contract een wijziging aan te brengen die aanleiding geeft tot een vermindering van de
sommen die door de reeds betaalde premies ten bate van de aanvaardende begunstigde verzekerd
zijn;
de afkoop van of een voorschot op het contract te vragen.

Wij zullen de aanvaardende begunstigde op de hoogte brengen van een eventuele niet-betaling van de
premies.
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c)

Indien het overlijden het gevolg is van een opzettelijke daad van een begunstigde, wordt de in geval van
overlijden voorziene uitkering uitbetaald aan de in het contract aangeduide andere begunstigden, volgens
de daarin vastgestelde volgorde.
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Artikel 14
KAN HET CONTRACT GEWIJZIGD WORDEN ?
In de loop van het contract kunt u ons vragen uw opties vermeld in de bijzondere voorwaarden aan te passen.
Elke aanpassing moet worden vastgesteld in een bijvoegsel. De aanpassingen die een verhoging van het gedekte
risico inhouden, zijn onderworpen aan de voorwaarden die van kracht zijn op het ogenblik van de aanpassing.
Een vermindering van de geactualiseerde waarde van de toekomstige reductiepremies – daarin begrepen de
premievrijmaking van het contract vermeld in de artikelen 9 en 10 – leidt tot de inhouding op de theoretische
afkoopwaarde van het contract van een "reductievergoeding". Deze laatste is gelijk aan 6 ‰ van de
vermindering, zonder het door de wet toegelaten maximum te overschrijden (75 EUR geïndexeerd volgens de
evolutie van het gezondheidsindexcijfer van de consumptieprijzen – basis 1988 = 100). In geval van afkoop
binnen de 30 dagen, wordt deze reductievergoeding toegevoegd aan de theoretische afkoopwaarde.
Artikel 15
KENT DE MAATSCHAPPIJ EEN WINSTDELING TOE ?
Een winstdeling wordt toegekend aan de contracten die aan de voorwaarden, bepaald in het ‘Reglement van
Winstdeling' beantwoorden, volgens de modaliteiten vastgelegd in het winstdelingsplan dat wij hebben
ingediend bij de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen. De tijdelijke overlijdensverzekeringen
met afnemend kapitaal genieten in geen geval een winstdeling.
Artikel 16
WAT ZIJN DE FISCALE ASPECTEN ?
A. Fiscale voordelen
Het is de fiscale wetgeving van het land van uw verblijfplaats die de eventuele toekenning van fiscale voordelen
aan de premies bepaalt. In sommige gevallen is de toekenning bepaald door de wetgeving van het land waar u
belastbare inkomsten verkrijgt.
B. Lasten
Alle huidige en toekomstige belastingen, taksen en bijdragen op het contract of op de door U of door ons
verschuldigde sommen, zijn te uwen laste of ten laste van de begunstigde.
Wat betreft de fiscale en/of sociale lasten die eventueel op de premies worden opgelegd, is de wetgeving van
het land van uw verblijfplaats van toepassing.
De op de inkomsten toepasselijke belastingen en eventuele andere lasten worden vastgelegd door de wet van
het land van de verblijfplaats van de begunstigde en/of door de wet van het land waar de belastbare inkomsten
worden verkregen.
Wat de successierechten betreft, is de fiscale wetgeving van het land van de verblijfplaats van de overledene
en/of de wet van het land van de verblijfplaats van de begunstigde van toepassing.
Artikel 17
WELKE WET IS VAN TOEPASSING OP UW CONTRACT ?
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Het contract wordt beheerst door de Belgische wet.
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Artikel 18
WIE IS UW AANGEWEZEN GESPREKSPARTNER ?
Uw adviseur is een specialist die U kan helpen. Hij licht U in over uw contract en de prestaties die eruit
voortvloeien. Hij onderneemt voor U alle stappen bij ons.
Indien u ons standpunt niet deelt, kunt u een beroep doen op de diensten van onze Ombudsman (Vorstlaan 25 te 1170
Brussel, e-mail: ombudsman.axa@axa.be).
Hij staat U eveneens ter zijde mocht er tussen U en ons een probleem rijzen. Indien u vindt dat u op die manier niet de
beste oplossing hebt verkregen, kunt u terecht bij de Ombudsdienst Verzekeringen (de Meeûsplantsoen 35 te 1000
Brussel, website: www.ombudsman.as).
U kunt zich ook altijd tot de rechtbank wenden.
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Alle mogelijke betwistingen vallen uitsluitend onder de bevoegdheid van de Belgische rechtbanken.

Algemene voorwaarden
van de bijkomende verzekering
van het ongevallenrisico (A.V.R.A.)
De algemene voorwaarden van de hoofdverzekering op het leven zijn van toepassing op de bijkomende verzekering van het
ongevallenrisico (A.V.R.A. genoemd) voor zover de bepalingen hierna er niet van afwijken.

Artikel 1 - Voorwerp
De bijkomende verzekering van het ongevallenrisico dekt het overlijden van de verzekerde, als gevolg van een ongeval dat zich
heeft voorgedaan in de 12 maanden voor dit overlijden.
Het ongeval is een plotselinge gebeurtenis die leidt tot letselschade en waarvan de oorzaak of een van de oorzaken buiten het
organisme van het slachtoffer ligt. Met ongevallen gelijkgesteld worden :

verdrinking;

letsels opgelopen bij het redden van in gevaar verkerende personen of goederen;

vergiftigingen en brandwonden ten gevolge van, ofwel het onopzettelijk innemen van giftige of bijtende stoffen, ofwel het
toevallig vrijkomen van gassen of dampen;

complicaties van de aanvankelijke letsels veroorzaakt door een gedekt ongeval;

hondsdolheid en tetanus.
Zelfmoord is geen ongeval.
De dekkingen van deze bijkomende verzekering worden overal ter wereld toegekend.

Artikel 2 - Uitkeringen
Wij betalen het kapitaal bepaald in de bijzondere voorwaarden van het contract aan de « begunstigde(n) bij overlijden » aangewezen in deze bijzondere
voorwaarden. Dit kapitaal is gelijk aan 100 % of 200 % van het kapitaal bij overlijden gewaarborgd in het kader van de hoofdverzekering.

Het kapitaal is niet verschuldigd in de omstandigheden opgesomd in artikel 4.

Artikel 3 - Formaliteiten te vervullen met het oog op de betaling van de uitkeringen
Het overlijden van de verzekerde, als gevolg van een ongeval, moet ons schriftelijk worden aangegeven, binnen een maand na
het overlijden, op straffe van sanctie.
Wij zullen ons echter niet beroepen op de niet-naleving van deze termijn indien de aangifte zo snel als redelijkerwijze mogelijk
is, geschiedt, of indien de laattijdige aangifte geen gevolgen heeft voor de beoordeling van het schadegeval en wij daardoor
geen schade ondervinden.
Wij kunnen, op eigen kosten, het eventuele proces-verbaal van de feiten vragen en/of een post-mortemonderzoek laten doen.

Artikel 4 - Niet-gedekte omstandigheden
De verzekerde uitkeringen zijn niet verworven wanneer het overlijden het gevolg is van een ongeval dat zich heeft voorgedaan
bij een van de niet-gedekte omstandigheden opgesomd in de algemene voorwaarden van de hoofdverzekering of van een van
de hieronder opgesomde omstandigheden:
1.
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2.
3.
4.

opzettelijke daad van de verzekerde. Met opzettelijke daad wordt bedoeld een vrijwillig en bewust gepleegde daad die redelijk voorzienbare schade
veroorzaakt, met uitzondering van de gevallen van wettige zelfverdediging of gerechtvaardigde redding van personen of goederen ;
roekeloze daad, weddenschap, uitdaging waaraan de verzekerde zou hebben deelgenomen ;
invloed van een verdovend middel, hallucinogeen of een andere drug;
staat van dronkenschap of alcoholvergiftiging van meer dan 1,5 g/l bloed ;

5.

6.

7.

uitoefening van een beroep of beroepsbezigheden die risico's inhouden :




zeeman (tanker, reddingsboot, onderzeeër), politieman bij anti-gang of anti-drugsbrigade, brandweerman, gewapend bewakingspersoneel;






aanwezigheid van de verzekerde in welk voertuig ook, dat aan een sportwedstrijd deelneemt of er zich op voorbereidt (wedren, match, enz.);

beroepsbezigheden in verband met :
- vervaardiging, verwerking of behandeling van chemische of biologische stoffen;
- vervaardiging, gebruik of behandeling van vuurwerk of springtuigen en explosieven;
- vervoer van ontvlambare of explosieve stoffen;
- bouw, onderhoud of sloping van hoge gebouwen of structuren ;
- een risico op vallen van meer dan 4 meter hoogte, het afdalen in putten, mijnen of steengroeven ;
beoefening van een sportactiviteit die risico's inhoudt :
om het even welke sportbeoefening, beroepshalve of als betaald amateur;
de beoefening van skiën op sneeuw in wedstrijdverband of buiten piste;

de beoefening van een gevaarlijke sport zoals : bergbeklimming buiten Europa, beklimming van kliffen of klimmuren zonder klimhaken, benji,
deltazweven, paardrijden in wedstrijdverband, inclusief de voorbereiding, valschermspringen met vrije val, opwaarts valschermspringen, parapente,
diepzeeduiken met aqualong op meer dan 40 m diepte, speleologie (behalve een occasionele activiteit, zonder gebruik van duikerpakken met
zuurstofflessen, in reeds verkende grotten of afgronden), ULM, zweefvliegen, zeilen of pleziervaren op de grote vaart, vecht- en krijgssporten in
wedstrijdverband, motonautisme in wedstrijdverband (inshore en offshore);
besturing van een vliegtuig of een helikopter.

Wanneer het overlijden voortvloeit uit een ongeval dat zich heeft voorgedaan tijdens de uitoefening van een van de hierboven
vermelde risicovolle beroepen en bezigheden, zijn de uitkeringen van de bijkomende verzekering verworven indien de
bijzondere voorwaarden uitdrukkelijk vermelden dat deze omstandigheden gedekt zijn.

Artikel 5 - Aanvang en afloop van de bijkomende verzekering
De bijkomende verzekering gaat in op de in de bijzondere voorwaarden vermelde datum, maar ten vroegste de dag waarop de
overeenstemmende eerste premie betaald wordt.
De bijkomende verzekering loopt af :
 op de afloopdatum bepaald in de bijzondere voorwaarden, zonder het einde te mogen overschrijden van het
verzekeringsjaar waarin de verzekerde de leeftijd van 65 jaar bereikt;
 bij het overlijden van de verzekerde;
 bij premievrijmaking van de hoofdverzekering;
 wanneer de hoofdverzekering eindigt om welke reden ook. De premies betaald voor de bijkomende verzekering wijzigen
niets aan de afkoopwaarde en premievrije waarde van de hoofdpolis.
 wanneer u de betaling van de premies van de bijkomende verzekering stopzet. U hebt het recht om dit te doen op ieder
ogenblik onafhankelijk van de situatie voorbehouden aan de hoofdverzekering.
In tegenstelling tot de hoofdverzekering is deze bijkomende verzekering niet onbetwistbaar. Elke verzwijging of onjuistheid - al
dan niet opzettelijk - in uw aangiften of deze van de verzekerde leidt tot sancties bepaald door de wetgeving terzake.

Artikel 6 - Verhaalsafstand
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Wij zien af van enig verhaal op de voor het ongeval aansprakelijke derden ten bate van de begunstigde(n) van de verzekering.

Algemene voorwaarden
van de bijkomende verzekering
van het risico op kanker
De algemene voorwaarden van de hoofdverzekering op het leven zijn van toepassing op de bijkomende
verzekering van het risico op kanker voor zover de bepalingen hierna er niet van afwijken.

Definities
Kanker
Een histologisch bevestigd kwaadaardig gezwel met als kenmerk de ongecontroleerde groei van kwaadaardige cellen die gezond
weefsel aantasten. De term kanker omvat ook leukemie, Hodgkin lymfomen en Non-Hodgkin lymfomen.
Kwaadaardige vormen van gezwellen zoals gedefinieerd in artikel 4 zijn echter uitgesloten van de dekking.
Datum van het schadegeval
Datum vanaf wanneer een arts de diagnose stelt van kanker zoals hiervoor gedefinieerd.
Stage
Periode die begint te lopen op de aanvangsdatum van het contract, tijdens dewelke een kanker geen recht geeft op prestatie in
het kader van dit contract.
Herval
Elk nieuw lokaal of regionaal symptoom, of symptoom op afstand van een eerder behandelde kanker – zie bovenstaande
definitie.

Artikel 1 - Voorwerp
Wanneer in de loop van het contract voor de verzekerde een diagnose gesteld wordt van kanker zoals hoger gedefinieerd, zullen
wij hem een eenmalig forfaitair kapitaal betalen waarvan het bedrag bepaald wordt zoals omschreven in punt 2 hierna.
Elk herval zoals hiervoor gedefinieerd is echter van de dekking uitgesloten en wordt niet vergoed.

Artikel 2 - Uitkering
Wij betalen aan de verzekerde het kapitaal bepaald in de bijzondere voorwaarden van het contract. Dit kapitaal stemt overeen
met 50 % van het overlijdenskapitaal gedekt in het kader van de hoofdverzekering.
De betaling van dit bedrag vermindert het overlijdenskapitaal van de hoofdverzekering.
Bijgevolg, indien u later sterft en voor de afloopdatum van dit contract, zal het overlijdenskapitaal dat gestort wordt in het kader
van de hoofdverzekering, overeenstemmen met het overlijdenskapitaal van de hoofdverzekering verminderd met het bedrag dat
gestort werd in het kader van deze bijkomende verzekering.
Het kapitaal van deze bijkomende verzekering is niet verschuldigd in de gevallen opgesomd in artikel 4.
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Anderzijds kan deze uitkering slechts eenmaal worden uitbetaald in de loop van het contract. Hierdoor zal de verzekerde in geval
van herval of diagnose van een andere kanker, geen recht meer hebben op enige vergoeding wegens deze uitkering indien hij
deze uitkering al eerder genoten heeft in de loop van dit contract.

Artikel 3 - Formaliteiten te vervullen met het oog op de betaling van de
uitkeringen
Elke gediagnosticeerde kanker moet, op straffe van sanctie, binnen een termijn van een maand te rekenen van de dag van het
overkomen van het schadegeval bij voorkeur op een door ons ter beschikking gesteld formulier per aangetekende brief aan ons
worden aangegeven.
Wij zullen ons echter niet beroepen op de niet-naleving van deze termijn indien de aangifte zo snel als redelijkerwijze mogelijk
is, geschiedt, of indien de laattijdige aangifte geen gevolgen heeft voor de beoordeling van het schadegeval en wij doordoor
geen schade ondervinden.
Bij die aangifte moet een officieel document worden gevoegd waaruit de geboortedatum van de verzekerde blijkt, alsmede een
attest van de behandelende arts of artsen van de verzekerde dat bij voorkeur is opgesteld op een door ons ter beschikking
gesteld formulier en dat de datum van de diagnose en de gediagnosticeerde vorm van kanker vermeldt, vergezeld van het
anatomopathologisch verslag. De verzekerde zal onze afgevaardigden te woord staan en zonder verwijl alle inlichtingen
verstrekken die wij noodzakelijk achten om het schadegeval te kennen.

Artikel 4 - Niet gedekte gevallen van kanker
De hierna opgesomde gevallen van kanker zijn uitgesloten:








alle tumoren die gedefinieerd worden als carcinoom in situ (of niet-invasief) of met een onzekere kwaadaardigheid
(borderline);
elke huidkanker (inbegrepen huidlymfoom) met of zonder invasie buiten de opperhuid. De kwaadaardige melanomen
met invasie buiten de opperhuid (buitenlaag van de huid) zijn echter wel gedekt;
alle prostaattumoren met een Gleason-score van minder dan 7 of een TNM-classificatie van minder dan T2N0M0;
de chronische lymfatische leukemie die niet het stadium I van de RAI-classificatie of het stadium A van de Binetclassificatie heeft bereikt;
het oppervlakkige papillaire carcinoom van de blaas en het carcinoom in situ (vlak) van de blaas;
het papillaire microcarcinoom van de schildklier met een diameter van minder dan 1 cm en een T1N0M0-classificatie;
alle borsttumoren die gedefinieerd worden als carcinoom in situ (ook met volledige mammectomie).

Artikel 5 - Allerlei bepalingen
5.1. Aanvang en afloop van de bijkomende verzekering
De bijkomende verzekering gaat in op de in de bijzondere voorwaarden vermelde datum, maar ten vroegste de dag waarop de
overeenstemmende eerste premie betaald wordt.

De dekking gaat dan in met een stage van 3 maanden tijdens dewelke een kanker geen recht geeft op een uitkering in het kader
van dit contract.
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De bijkomende verzekering eindigt nadat wij de vergoeding betaald hebben dat het voorwerp uitmaakt van de dekking.
Bijgevolg zullen wij van u niet meer de premie eisen vermeld in de bijzondere voorwaarden voor deze bijkomende verzekering
nadat wij u vergoed hebben voor een kanker overkomen in de loop van het contract. De afloopdatum van deze bijkomende
verzekering vermeld in de bijzondere voorwaarden zal dus in dit geval worden vervroegd.

De bijkomende verzekering loopt ook af:

op de afloopdatum bepaald in de bijzondere voorwaarden, zonder het einde te mogen overschrijden van het
verzekeringsjaar waarin de verzekerde de leeftijd van 70 jaar heeft bereikt;

bij het overlijden van de verzekerde;

bij premievrijmaking van de hoofdverzekering;

wanneer de hoofdverzekering eindigt om welke reden ook. De premies betaald voor de bijkomende verzekering wijzigen
niets aan de afkoopwaarde en de premievrije waarde van de hoofdpolis;

wanneer u de betaling van de premies van de bijkomende verzekering stopzet. U hebt het recht om dit te doen op ieder
ogenblik onafhankelijk van de situatie voorbehouden aan de hoofdverzekering.
5.2.Verzwijging of onjuist meedelen van gegevens in uw aangifte of die van de verzekerde
In tegenstelling tot de hoofdverzekering is de bijkomende verzekering niet onbetwistbaar. Zodra een termijn van twee jaar
verstreken is te rekenen van het ingaan van deze verzekering, van een verhoging van de dekkingen of van een
wederinwerkingstelling zullen wij ons niet meer beroepen op de sancties wegens het onopzettelijk verzwijgen of het
onopzettelijk onjuist meedelen van gegevens in uw aangiften of die van de verzekerde, wanneer dit verzwijgen of onjuist
meedelen betrekking heeft op een kanker waarvan de symptomen zich op het ogenblik van de aanvang van deze verzekering,
van deze verhoging van de dekkingen of van een wederinwerkingstelling reeds hadden gemanifesteerd en deze kanker niet
gediagnosticeerd werd voor de afloop van diezelfde termijn van twee jaar.
In alle andere gevallen van – al dan niet opzettelijk – verzwijgen of onjuist meedelen van gegevens in uw aangiften of die van de
verzekerde zullen wij de sancties waarin de wetgeving die van toepassing is op deze materie voorziet, toepassen.
5.3. Verzekeringsgebied
De dekkingen van deze bijkomende verzekering worden overal ter wereld toegekend.
De dekkingen worden echter slechts verleend met ons akkoord wanneer de verzekerde zijn gebruikelijke verblijfplaats niet in
België heeft of wanneer hij langer dan zes maanden per jaar in het buitenland verblijft.
5.4. Betwisting – Expertise
Een eventuele onenigheid van u of van de verzekerde over de diagnose of over een medisch onderwerp moet worden betekend
aan ons binnen 15 dagen te rekenen van de betekening door ons.
Zijn de partijen het oneens, dan wordt het geschilpunt door beide partijen voorgelegd aan twee medische experts waarvan de
ene door u en de andere door ons wordt aangesteld en behoorlijk gemandateerd.
Worden de medische experts het niet eens, dan kiezen deze een derde medisch expert. De drie medische experts doen
gezamenlijk uitspraak, maar komt het niet tot een meerderheid, dan geeft het oordeel van de derde expert de doorslag. De
medische experts worden van alle formaliteiten vrijgesteld.
Als één van de partijen zijn medisch expert niet aanstelt of als de twee medische experts het niet eens worden over de keuze
van de derde, dan wordt deze op verzoek van de meeste gerede partij aangesteld door de voorzitter van de Rechtbank van
Eerste Aanleg van uw woonplaats.

[177 terug
user]
[140 briefnr.]
cg_vieprinc_2

Elke partij draagt de kosten en het ereloon van haar medisch expert. De kosten en het ereloon van de derde worden voor de
helft door elke partij gedragen.

