....................................................................................................

....................................................................................................


VERZEKERINGSPOLIS
ZEKERHEID
VOOR

....................................................................................................

Art. II - VERZEKERDE VERGOEDINGEN.
De verzekeraar waarborgt aan de begunstigden:
1° Bij overlijden van de verzekerde:
a) De uitbetaling, in vierentwintig maandelijkse vergoedingen van
- ofwel een vergoeding die gelijk is aan elfmaal de verplichte
sociale bijdragen die over de laatste vier kwartalen tot de dag
vóór het ongeval, ten gunste van de sociale verzekeringskas van
de verzekerde voldaan werden,
- ofwel een vergoeding die gelijk is aan achtmaal de bedragen van
de belastingen die, in dezelfde referentieperiode als die van de
sociale bijdragen, aan de dienst "belastingen-voorafbetalingen"
betaald werden teneinde een verhoogde belastingaanslag te
voorkomen.
Het is wel te verstaan dat:
- de schaderegeling zal gebeuren op basis van de bovengenoemde
oplossing die voor de begunstigden de voordeligste is,
- solidariteitsbijdragen of soortgelijke bijdragen uitgesloten zijn,
- alleen de bedragen die via het debet van een zichtrekening van
de verzekerde bij BNP Paribas Fortis NV werden gestort, voor de
berekening van de vergoeding in aanmerking komen.
b) Deze maandelijkse vergoeding is, indien nodig, begrensd tot één
twaalfde van de over een periode van één jaar vóór het ongeval
geboekte creditomzet op de zichtrekening(en) geopend op naam
van de verzekerde of waarvan hij mandataris is. Onder
"creditomzet over een periode van één jaar" verstaat men, voor
de periode van twaalf maanden die verstreken is de dag voor het
ongeval, de gezamenlijke boekingen (stortingen, overschrijvingen,
transfers) die in vergelijking met de onmiddellijk daaraan
voorafgaande stand van de rekening, hetzij het creditsaldo van
de rekening hebben verhoogd, hetzij het debetsaldo van de
rekening hebben verminderd.
c) Indien de verzekerde de dag vóór het ongeval minder dan vier
sociale bijdragen heeft betaald via het debet van een
zichtrekening bij BNP Paribas Fortis NV, omdat hij het contract
sinds minder dan vier verstreken kwartalen aangegaan heeft,
zullen de vierentwintig maandelijkse vergoedingen berekend
worden op grond van de wedersamengestelde jaarlijkse
bijdragen, uitgaande van het gemiddelde van de werkelijk
gestorte bijdragen. Het maximumbedrag van de in de
rekening(en) geboekte creditomzet zal op dezelfde wijze op een
jaarbasis wedersamengesteld worden.
Deze wedersamenstelling wordt niet toegepast wat de
voorafbetalingen betreft.
d) Onder voorbehoud van punt c) hiervoren zal de minimale
maandelijkse vergoeding betaald worden aan de verzekerden die,
om welke reden ook, de sociale bijdragen voor de laatste vier
kwartalen die verstreken zijn de dag vóór het ongeval, niet
hebben betaald via het debet van een zichtrekening bij BNP
Paribas Fortis NV.
Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen:
- dat de verzekeraar MINIMUM vierentwintig maandelijkse
vergoedingen zal uitkeren van 743,68 EUR
- dat de MAXIMALE verbintenis van de verzekeraar per verzekerde
persoon geenszins hoger kan zijn dan vierentwintig maandelijkse
vergoedingen van 3718,40 EUR
Indien de zichtrekening op naam van verscheidene personen luidt
of een rekening is waarvan de verzekerde mandataris is, zal de
waarborg betrekking hebben op de voor de verzekerde persoon
betaalde verplichte sociale bijdragen. Wat de "creditomzet over een
periode van één jaar" betreft, zal de verzekeraar daarentegen
rekening houden met het totaal van de boekingen, zonder na te
gaan welke boekingen uitsluitend met de verzekerde persoon te
maken hebben.

FAMILIALE
ZELFSTANDIGEN:

algemene voorwaarden (2 bladzijden)
(tijdelijke waarborg van 24 maanden bij ongeval)
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 VERZEKERINGNEMER: BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3,
B - 1000 Brussel, RPR 0403.199.702.
De VERZEKERDE "Zelfstandige": iedere natuurlijke persoon
onderworpen aan het sociale statuut van de zelfstandigen (Koninklijk
Besluit nr. 38 van 27 juli 1967), houder, medehouder of mandataris
van een zichtrekening bij BNP Paribas Fortis NV, die de verzekering
"Familiale Zekerheid voor Zelfstandigen" heeft aangegaan en bij
naam genoemd is in de bijzondere voorwaarden.
De BEGUNSTIGDE: iedere persoon aan wie de vergoeding krachtens
deze algemene of bijzondere voorwaarden verschuldigd is.
Art. I - DOEL EN OMVANG VAN DE VERZEKERING.
Het doel van deze verzekering is de VERZEKERDE te dekken tegen de
risico's van overlijden en volledige blijvende invaliditeit door ongeval.
Onder "ONGEVAL" dient te worden verstaan: elke gebeurtenis die het
gevolg is van de plotselinge en toevallige werking van een uitwendige
oorzaak buiten de wil van de verzekerde. De dekking geldt als
verworven indien het "OVERLIJDEN" plaats heeft binnen 36 maanden
na het ongeval en indien de begunstigden het bewijs leveren dat het
overlijden rechtstreeks aan dat ongeval te wijten is. "DE VOLLEDIGE
BLIJVENDE INVALIDITEIT" is die waarvan de graad tenminste 67%
bedraagt. De invaliditeit zal uitsluitend worden vastgesteld op grond
van het fysiologische criterium, dit wil zeggen van de aantasting van
de lichamelijke integriteit van de verzekerde. De blijvende invaliditeit
die eventueel reeds mocht bestaan op het ogenblik van het ongeval,
mag niet in rekening worden gebracht om de minimumgraad van 67%
te bepalen. In de zin van dit contract wordt het voordeel van de
waarborg Volledige Blijvende Invaliditeit toegekend zonder de
consolidatie van de letsels af te wachten, zodra en zolang ernstige
medische vermoedens het mogelijk maken, vast te stellen dat de
verzekerde een Blijvende Invaliditeit gelijk aan of hoger dan 67% zal
behouden. Deze ernstige medische vermoedens zullen in gezamenlijk
overleg worden vastgesteld door twee geneesheren, de ene
gemandateerd door de verzekerde, de andere door de verzekeraar.
Het voordeel van de waarborg Volledige Blijvende Invaliditeit wordt
niet langer toegekend zodra nadien zou blijken dat de invaliditeit niet
blijvend en volledig is. In de gevallen waarin dergelijke medische
vermoedens ontbreken, zal de invaliditeitsgraad vastgesteld worden
bij geneeskundige beslissing, volgens dezelfde procedure, op het
ogenblik van de consolidatie, en zulks uiterlijk 12 maanden na de
datum van het ongeval.

Agallis nv - Cantersteen 47, B - 1000 Brussel - BTW BE403.295.712 - RPR 0403.295.712 - FSMA-nr 22.061A

____________________________________________________________________________________
Dit betreft een verzekeringsproduct van AG Insurance, aangeboden door BNP Paribas Fortis.
AG Insurance nv, E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel – RPR Brussel – BTW BE 0404.494.849 – www.aginsurance.be
BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3, B-1000 Brussel – RPR Brussel – BTW BE 0403.199.702, is ingeschreven en handelt als verzekeringsagent onder het FSMA nr. 25.879A voor AG Insurance nv
G00945N - 30/05/2013

1/2

Art. V - FORMALITEITEN BIJ EEN ONGEVAL.
Elke persoon die aanspraak maakt op het voordeel van de verzekering
moet:
- het ongeval aangeven:
- dat het overlijden van de verzekerde veroorzaakte;
- of dat een volledige blijvende invaliditeit kan meebrengen;
bij onverschillig welk agentschap van BNP Paribas Fortis NV, zo
spoedig mogelijk en uiterlijk binnen dertig dagen na de dag van het
overlijden of van het ongeval (behoudens overmacht), teneinde de
verzekeraar op de hoogte te brengen.
- het formulier invullen dat hem door de dienst schadegevallen zal
worden toegezonden. Dat formulier moet ingevuld en ondertekend,
worden teruggezonden aan het erop vermelde adres, samen met:
- een medisch attest dat het ongevalskarakter van het overlijden
staaft of de letsels beschrijft die een volledige blijvende
invaliditeit tot gevolg kunnen hebben,
- het bewijs van de hoedanigheid van BEGUNSTIGDE van de
vergoeding (overeenkomstig artikel IV).
De verzekeraar mag echter, indien hij het nodig acht:
- het bewijs vorderen dat het overlijden onder de in artikel I
beschreven omstandigheden heeft plaatsgehad;
- de rechtvaardiging vragen van het bedrag van de schadevergoeding
die door artikel II verzekerd wordt.
Iedere vordering tot uitkering van de hierbij bedongen vergoeding
verjaart:
- drie jaar na het overlijden door ongeval;
- drie jaar na de consolidatie in geval van een volledige blijvende
invaliditeit die het gevolg is van een ongeval.
Art. VI. - DUUR VAN DE WAARBORG.
- De waarborg vangt aan bij de ontvangst, door één van de
agentschappen van BNP Paribas Fortis NV, van het ondertekende
toetredingsformulier.
- De verzekerde kan zijn toetreding opzeggen via gewone brief,
uiterlijk drie maanden vóór de jaarlijkse vervaldag gericht aan één
der agentschappen van BNP Paribas Fortis NV.
- BNP Paribas Fortis NV behoudt zich het recht voor, een einde te
maken aan deze dekking via een schriftelijke kennisgeving aan de
verzekerde, drie maanden vóór de jaarlijkse vervaldag.
- De verzekering eindigt zonder verdere formaliteit bij de afloop van
het verzekeringsjaar waarin de verzekerde de leeftijd van zeventig
jaar bereikt.
- De verzekering neemt van rechtswege en zonder verdere
formaliteit een einde:
- zodra de verzekerde al zijn zichtrekeningen bij BNP Paribas Fortis
NV afsluit;
- wat de gevolmachtigde betreft, door intrekking van zijn volmacht;
- wegens onvoldoende dekking op de zichtrekening, waardoor deze
niet met de premie gedebiteerd kan worden.
Art. VII - ALGEMENE BEPALINGEN.
- De VERZEKERAAR doet afstand van het verhaal dat hij mocht
hebben op de voor het ongeval aansprakelijke persoon.
- In geval van wijziging van het tarief kan de premie aangepast
worden op de eerstkomende vervaldag. Bij ontvangst van het
bericht van premieverhoging kan de verzekerde binnen twee
maanden na het bericht van premieverhoging zijn toetreding met
een gewone brief opzeggen.
- Het is wel verstaan dat deze verzekeringspolis "Familiale Zekerheid
voor Zelfstandigen" ten voordele van de begunstigden geen enkele
persoonlijke verbintenis meebrengt ten laste van de
verzekeringnemer, BNP Paribas Fortis NV, behalve die welke
uitdrukkelijk in de Algemene Voorwaarden vermeld zijn.
- Alle mededelingen of aanvragen in verband met deze algemene
voorwaarden worden geldig verzonden aan BNP Paribas Fortis NV,
Warandeberg 3, B- 1000 Brussel, met uitzondering van
gerechtelijke akten, die betekend moeten worden aan
AG Insurance nv, E. Jacqmainlaan 53, B -1000 Brussel
- Elk probleem met betrekking tot dit contract kan overgemaakt
worden aan de Kwaliteit & Cliëntendienst van AG Insurance, E.
Jacqmainlaan 53, B– 1000 Brussel. Elke klacht met betrekking tot
dit contract kan bovendien gericht worden aan de Autoriteit voor
Financiële Diensten en Markten (FSMA), Congresstraat 12-14, B1000 Brussel, overminderd de mogelijkheid voor de verzekerde een
gerechtelijke procedure aan te spannen.
- De
verzekeringspolis
"FAMILIALE
ZEKERHEID
VOOR
ZELFSTANDIGEN" wordt beheerst door de Belgische wet en alleen
de Belgische rechtbanken zijn terzake bevoegd.

2° In geval van volledige blijvende invaliditeit van de verzekerde:
Worden de vergoedingen geregeld zoals bij overlijden; de betaling
ervan vangt aan zodra de ernstige medische vermoedens bestaan
waarvan in artikel I sprake is. De verzekeraar zal zijn betalingen
stopzetten zonder terugvordering, zodra blijkt dat de invaliditeit niet
blijvend volledig is. Indien geen consolidatie kan worden vastgesteld
vóór het verstrijken van een termijn van twaalf maanden te rekenen
vanaf de datum van het ongeval, zullen de eerste twaalf
maandelijkse vergoedingen uitgekeerd worden in de vorm van een
kapitaal.
3° De hiervoren geschetste berekening van de vergoedingen bij
"Overlijden" of in geval van "Volledige Blijvende Invaliditeit", is
vastgesteld op grond van het op 1 september 1989 geldende
verplichte sociale statuut der zelfstandigen en van het systeem van
voorafbetalingen zoals het van kracht was voor het aanslagjaar 1990.
Er is rekening gehouden met de prestaties op die datum en de
financiering ervan. Elke wijziging van één van deze bestanddelen
brengt de onmiddellijke aanpassing mee van de vermenigvuldigingsfactor "elf" en "acht" die respectievelijk op de sociale bijdragen en op
de voorafbetalingen toegepast worden, teneinde het bedrag van de
vergoeding gelijk te houden aan het bedrag dat bereikt wordt op
grond van de op 1 september 1989 van kracht zijnde sociale
bijdragen en van het sociale stelsel van de voorafbetalingen dat
betrekking heeft op het aanslagjaar 1990.
4° Begrafeniskosten
Bij overlijden van de verzekerde zal de verzekeraar eveneens een
bijkomende forfaitaire vergoeding storten voor de begrafeniskosten
ten bedrage van 1239,47 EUR.
Art. III - UITSLUITINGEN.
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;
- gebeurt ten gevolge van deelneming aan snelheidswedstrijden met
welke middelen ook;
- gebeurt gedurende een vlucht waarbij de verzekerde een privévliegtuig bestuurt;
- het gevolg is van een 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 vrijwillige blootstelling aan een buitengewoon
gevaar (behalve om een mensenleven te redden) of van een
misdadige handeling van de verzekerde;
- gebeurt wanneer de verzekerde zich in staat van alcoholintoxicatie,
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. IV - BEGUNSTIGDEN VAN DE VERGOEDINGEN.
1. Bij overlijden:
van de verzekerde en behoudens andersluidend beding in de
bijzondere voorwaarden, zal de verzekeraar door bemiddeling van
BNP Paribas Fortis NV de maandelijkse vergoedingen uitkeren:
- aan de echtgeno(o)t(e) (niet uit de echt gescheiden en evenmin
gescheiden van tafel en bed) van de verzekerde;
- bij ontstentenis, aan de kinderen van de verzekerde en aan de
andere descendenten die opkomen bij plaatsvervulling;
- bij ontstentenis, aan de ascendenten van de verzekerde;
- bij ontstentenis, aan de rechthebbenden van de verzekerde.
2. Bij volledige blijvende invaliditeit:
zal de verzekeraar door bemiddeling van BNP Paribas Fortis NV de
maandelijkse vergoedingen storten op de zichtrekening van de
verzekerde of van de begunstigden. Indien de verzekerde tijdens die
periode zou overlijden, wordt de clausule "Begunstigden bij
overlijden" toegepast voor de uitkering van de nog verschuldigde
bedragen.
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