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ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE VERZEKERINGSPOLIS
«GEWAARBORGD GEZINSINKOMEN»
Die graad dient te worden vastgesteld bij de consolidatie, bij
medisch besluit en uiterlijk 36 maanden na de datum van het
ongeval.
De eventuele blijvende invaliditeiten die reeds bestaan op het
tijdstip van het ongeval, mogen niet in aanmerking worden genomen
voor de vaststelling van de minimumgraad van 67%.
Bij niet-akkoord over de grootte van de invaliditeitsgraad, wordt die
op tegenspraak vastgesteld door twee aangestelde en behoorlijk
gemandateerde experten, de ene door de verzekerde, de andere
door de verzekeraar.

Voor de interpretatie van deze algemene voorwaarden wordt
verstaan onder:
De VERZEKERAAR:
AG Insurance nv, E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel – RPR Brussel
– BTW BE 0404.494.849
Onderneming toegelaten onder het codenummer 0079, takken 1 tot
18, 21 tot 23, 26 en 27 (BS 14/7/79, 14/1/87, 20/12/88, 13/2/91,
7/5/93, 12/5/05 en14/6/05).
De VERZEKERINGSNEMER:
BNP Paribas Fortis NV, financiële instelling gevestigd te 1000
Brussel, Warandeberg 3, RPR 0403.199.702, BTW BE403.199.702.

Alvorens hun werkzaamheden aan te vangen, kiezen de experten
een derde expert, die tussenbeide moet komen bij gebrek aan
overeenstemming. In dat geval beslissen de drie experten in gemeen
overleg, maar als er geen meerderheid wordt bereikt, dan zal de
mening van de derde expert doorslaggevend zijn.

De VERZEKERDE:
Iedere natuurlijke persoon die onderworpen is aan een stelsel van
sociale zekerheid van werknemers of gerechtigde van kinderbijslag
als uitkeringstrekker is, onder onverschillig welk stelsel van sociale
zekerheid, houder, medehouder of lasthebber van een zichtrekening
bij de BNP Paribas Fortis NV, die tot de verzekering "Gewaarborgd
Gezinsinkomen" is toegetreden en met naam vermeld is in het
toetredingsformulier.

Indien één van de partijen haar expert niet aanstelt of als de twee
experten het niet eens zijn over de keuze van de derde, gebeurt de
aanstelling door de Voorzitter van de Rechtbank van 1ste Aanleg
van de woonplaats van de verzekerde, op verzoek van de meest
gerede partij. Ieder van de partijen neemt de kosten en erelonen van
haar expert voor haar rekening.
De erelonen en kosten van de derde expert, alsook de kosten van
zijn aanstelling worden, ieder voor de helft, door de partijen ten
laste genomen. De experten worden ontslagen van alle
formaliteiten.

De BEGUNSTIGDE:
Iedere persoon aan wie de vergoeding verschuldigd is krachtens de
algemene voorwaarden of het toetredingsformulier.

Art. I. DOEL EN OMVANG VAN DE VERZEKERING

Art. II. VERZEKERDE VERGOEDINGEN

Deze verzekering heeft tot doel, de verzekerde te dekken tegen de
risico's van overlijden en algehele blijvende invaliditeit door
ongeval.

Voor zover de verzekerde, op of via zijn bij de BNP Paribas Fortis NV
geopende zichtrekening(en) zijn lonen, wedden, ermee verbonden
vervangingsinkomens (met uitsluiting van diegene uitgekeerd in
kapitaal), pensioenen, als uitkeringstrekker ontvangen kinderbijslag
domicilieert of regelmatig deponeert (onder "regelmatige deposito's"
verstaat men diegene die verricht worden op grond van de
frequentie van betaalbaarheid van de hierboven vermelde types van
inkomsten) door storting, overmaking van cheques of contanten, en,
facultatief zijn "Regie"-kosten (water, gas, elektriciteit, telefoon), zijn
huurgelden
en
zijn
premies
Woningverzekering,
Hospitalisatieverzekering en Familiale Verzekering van BNP Paribas
Fortis NV, betaalt via domiciliëring of doorlopende opdracht.

Onder "ONGEVAL" verstaat men iedere gebeurtenis die het gevolg is
van de plotselinge en toevallige werking van een uitwendige oorzaak
buiten de wil van de verzekerde. De verzekeraar dient dit begrip te
interpreteren overeenkomstig de wettelijke bepalingen inzake
arbeidsongevallen of ongevallen op de weg van en naar het werk,
zodra die wetgeving van toepassing is.
De dekking blijft verleend indien het "OVERLIJDEN" zich voordoet
gedurende een termijn van 36 maanden na het ongeval en indien de
begunstigden het bewijs leveren dat het overlijden rechtstreeks toe
te schrijven is aan dat ongeval.

Waarborgt de verzekeraar aan de begunstigden:
1° Bij overlijden van de verzekerde de betaling van twaalf
maandelijkse uitkeringen gelijk aan het gemiddelde van de
overmakingen van bovenvermelde inkomsten, verhoogd met het
gemiddelde van de stortingen betreffende de gedomicilieerde
"Regie"-kosten, alsook de huurgelden en de premies
Woningverzekering,
Hospitalisatieverzekering
en
Familiale
Verzekering van BNP Paribas Fortis NV, of die het voorwerp
uitmaken van bestendige opdrachten uitgevoerd tijdens de 12
maanden die aan de maand van het ongeval voorafgaan.

De "ALGEHELE BLIJVENDE INVALIDITEIT" is die waarvan de graad ten
minste 67% bereikt.
- Wanneer het gaat om een arbeidsongeval of een ongeval op de
weg van en naar het werk, zal de invaliditeitsgraad die zijn welke
in aanmerking genomen wordt door de verzekeraar-wet bij de
consolidatie.
- Bij een ongeval in het privé-leven dient de blijvende invaliditeit
alleen te worden beoordeeld op grond van het fysiologische
criterium, dit wil zeggen de aantasting van de lichamelijke
gaafheid van de verzekerde.
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Ingeval de overmakingen van bovenvermelde inkomsten, betalingen
betreffende
"Regie"-kosten,
huurgelden
en
premies
Woningverzekering,
Hospitalisatieverzekering
en
Familiale
Verzekering van BNP Paribas Fortis NV op de dag van het ongeval
verricht zouden zijn binnen een termijn van minder dan twaalf
maanden, dan zou de verzekeraar twaalf maandelijkse uitkeringen
verrichten gelijk aan het maandelijkse gemiddelde van de werkelijk
geregistreerde inkomsten en betalingen betreffende "Regie"-kosten,
huurgelden
en
premies
Woningverzekering,
Hospitalisatieverzekering
en
Familiale
Verzekering
van
BNP Paribas Fortis NV.

gebeurt wanneer de verzekerde zich in staat van
alcoholintoxicatie of dronkenschap of krankzinnigheid bevindt,
tenzij bewezen is dat die omstandigheden geen verband houden
met het ongeval;
rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt wordt door
een wijziging in de bouw van de atoomkern of door enige bron
van ioniserende stralingen.
Art. V. BEGUNSTIGDEN VAN DE VERGOEDING
1° Bij overlijden van de verzekerde, behoudens andersluidende
vermelding in het toetredingsformulier, dient de verzekeraar via de
BNP Paribas Fortis NV de maandelijkse uitkeringen te storten:
- aan de echtgeno(o)t(e) (noch uit de echt, noch van tafel en bed
gescheiden) van de verzekerde;
- bij ontstentenis, aan de kinderen van de verzekerde en aan de
andere bloedverwanten in neergaande lijn bij plaatsvervulling;
- bij ontstentenis, aan de bloedverwanten in opgaande lijn van de
verzekerde;
- bij ontstentenis, aan de rechthebbenden van de verzekerde.

Voor de verzekerden die op de dag van het ongeval geen enkele
overmaking, noch betaling van "Regie"-kosten, huurgelden en
premies Woningverzekering, Hospitalisatieverzekering en Familiale
Verzekering van BNP Paribas Fortis NV, hebben kunnen verrichten,
zal de maandelijkse minimumuitkering betaald worden.
Er is uitdrukkelijk overeengekomen:
- dat de verzekeraar MINIMUM twaalf maandelijkse uitkeringen
dient te storten, van 743,68 EUR.
- dat de MAXIMALE verbintenis van de verzekeraar per verzekerde
persoon geenszins hoger kan zijn dan twaalf maandelijkse
uitkeringen van 3.718,40 EUR.

2° Bij algehele blijvende invaliditeit dient de verzekeraar, via de
BNP Paribas Fortis NV, de maandelijkse uitkeringen op de
zichtrekening van de verzekerde te storten. Mocht deze laatste
gedurende die periode overlijden, dan zou de clausule "Begunstigde
bij overlijden" worden toegepast wat de storting van het saldo van
de uitkering betreft.

Als een zichtrekening een rekening is waarvan de verzekerde
medehouder of lasthebber is, zal de waarborg betrekking hebben op
de lonen, wedden, de ermee verbonden vervangingsinkomens (met
uitsluiting van diegene uitgekeerd in kapitaal), pensioenen, als
uitkeringstrekker ontvangen kinderbijslag, vooraf verworven door de
verzekerde persoon, verhoogd met de gedomicilieerde "Regie"kosten, de huurgelden en de premies Woningverzekering,
Hospitalisatieverzekering en Familiale Verzekering van BNP Paribas
Fortis NV.

Art. VI. FORMALITEITEN BIJ EEN ONGEVAL
Iedere persoon die aanspraak maakt op het voordeel van de
verzekering, dient
- het ongeval dat het overlijden van de verzekerde heeft
veroorzaakt of dat een algehele blijvende fysiologische invaliditeit
tot gevolg kan hebben zo vlug mogelijk aan te geven bij één van
de kantoren van BNP Paribas Fortis en uiterlijk dertig dagen vanaf
het ogenblik van het overlijden of het ongeval, behalve in geval
van overmacht, teneinde de verzekeraar ervan in kennis te stellen;

2° Bij gelijktijdig overlijden van beide ouders
Als beide ouders overlijden in hetzelfde ongeval, zullen de aan de
gebeurlijke rechthebbende kinderen jonger dan 25 jaar te storten
uitkeringen, berekend zoals voor het geval overlijden (Art.II.1°),
verdubbeld worden zonder de voorziene maximumvergoeding te
overschrijden van 3.718,40 EUR.

- het daartoe bestemde formulier in te vullen: het eerste luik door
de begunstigde, het tweede luik door een geneesheer die het
overlijden door ongeval staaft of de letsels beschrijft die een
algehele blijvende invaliditeit tot gevolg kunnen hebben;

3° Bij algehele blijvende invaliditeit van de verzekerde worden de
vergoedingen vereffend zoals bij overlijden; de uitkering gaat in
vanaf het tijdstip waarop bij medisch besluit vastgesteld kon worden
dat de graad van blijvende invaliditeit gelijk aan of hoger is dan 67%.
Mocht dit medische besluit evenwel vallen na afloop van 36 maand,
na de datum van het ongeval, dan worden de twaalf maandelijkse
uitkeringen betaald in de vorm van kapitaal.

- dit formulier ingevuld en ondertekend terug te zenden aan het
erop vermelde adres, samen met:
- een eventueel uittreksel uit de overlijdensakte;
- het bewijs van de hoedanigheid van vergoedingsgerechtigde
(overeenkomstig art.V).

Art. III. BEGRAFENISKOSTEN

Indien de verzekeraar het nodig acht, kan hij:
- het bewijs vragen dat het ongeval plaatsgehad heeft volgens de
voorwaarden beschreven in artikel I
- de rechtvaardiging vragen van de door artikel II verzekerde
vergoedingen.

Bij overlijden van de verzekerde zal de verzekeraar eveneens een
bijkomende forfaitaire vergoeding storten voor de begrafeniskosten
ten bedrage van 1.239,47 EUR.
Art. IV. UITSLUITINGEN

Art. VII. DUUR VAN DE WAARBORG

De verzekering dekt geen ongeval dat:
het gevolg is van oorlog, inval, burgeroorlog, of oproer,
behalve wat deze laatste gebeurtenis betreft, wanneer de
verzekerde er niet actief aan deelgenomen heeft;

- De waarborg vangt aan bij ontvangst, door één van de kantoren
van
BNP
Paribas
Fortis,
van
het
ondertekende
toetredingsformulier.
- De verzekerde kan zijn toetreding opzeggen via gewone brief aan
één van de kantoren van BNP Paribas Fortis gericht twee maanden
vóór de jaarlijkse vervaldag.
- De BNP Paribas Fortis NV behoudt zicht het recht voor om een
einde te maken aan deze dekking via een schriftelijke kennisgeving
aan de verzekerde, drie maanden vóór de jaarlijkse vervaldag.
- De dekking neemt zonder verdere formaliteit een einde bij de
afloop van het verzekeringsjaar waarin de verzekerde de leeftijd
van 70 jaar bereikt.
- De dekking neemt van rechtswege en zonder verdere formaliteit
een einde:
- zodra de verzekerde al zijn zichtrekeningen afsluit;
- wegens onvoldoende dekking op de zichtrekening, waardoor die
niet met de premie gedebiteerd kan worden;

gebeurt ten gevolge van deelneming aan allerhande
snelheidswedstrijden met welke middelen ook;
- gebeurt gedurende een vlucht waarbij de verzekerde een privévliegtuig bestuurt;
het gevolg is van enige daad van de verzekerde waardoor
hij vrijwillig afbreuk doet aan zijn lichamelijke gaafheid, in het
bijzonder zelfmoord of poging tot zelfmoord;
het gevolg is van een vrijwillige blootstelling aan een
buitengewoon gevaar (behalve om een mensenleven te redden)
of van een misdadige handeling van de verzekerde;
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- wat de lasthebber betreft, door intrekking van zijn volmacht.

Art. VIII. ALGEMENE BEPALINGEN
- De verzekeraar ziet af van het verhaal dat hij zou kunnen
uitoefenen tegen de voor het ongeval aansprakelijke persoon.
- In geval van wijziging van het tarief kan de premie aangepast
worden bij de eerstkomende vervaldag. Bij ontvangst van het
bericht van premieverhoging kan de verzekerde zijn toetreding
opzeggen via gewone brief binnen twee maanden na het bericht
van premieverhoging.
- Er is overeengekomen dat deze verzekeringspolis "Gewaarborgd
Gezinsinkomen" ten gunste van de genieters ervan, geen andere
persoonlijke verbintenissen ten laste van de verzekeringsnemer,
de BNP Paribas Fortis NV, zal meebrengen dan diegene die
uitdrukkelijk vermeld zijn in de algemene voorwaarden.
- Iedere mededeling of ieder verzoek in verband met deze algemene
voorwaarden dient op rechtsgeldige wijze gericht te worden aan
de BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3, 1000 Brussel, met
uitzondering van de gerechtelijke akten, die dienen betekend te
worden aan AG Insurance E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel.
- Elk probleem of klacht met betrekking tot deze polis kan
voorgelegd worden aan de Kwaliteit & Cliëntendienst van de
verzekeraar, E. Jacqmainlaan 53 te 1000 Brussel. Daarnaast kan de
cliënt klacht neerleggen met betrekking tot dit contract bij de
Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA),
Congresstraat 12-14 te 1000 Brussel. Deze klacht ontneemt niet
de mogelijkheid een rechtszaak te beginnen.
De verzekeringspolis "GEWAARBORGD GEZINSINKOMEN"
valt onder de toepassing van de Belgische wet en alleen de
Belgische rechtbanken zijn bevoegd.
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