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Woord vooraf
Het verzekeringscontract wordt gesloten tussen
• u, de verzekeringsnemer, die het verzekeringscontract sluit met AG Insurance
en
• wij, AG Insurance nv, met maatschappelijke zetel te E. Jacqmainlaan 53, B- 1000 Brussel, RPR Brussel, BTW BE 0404.494.849.
Uw contract bestaat uit twee delen
De algemene voorwaarden beschrijven de werking van uw contract en uw en onze wederzijdse rechten en verplichtingen. Ze
geven de inhoud van de waarborgen en uitsluitingen nauwkeurig weer.
Ze zijn van toepassing op Schenkingsverzekeringen die vanaf 30/04/2014 gesloten worden, tenzij in uw bijzondere voorwaarden
anders is bepaald.
De bijzondere voorwaarden beschrijven de specifieke gegevens van uw contract. Ze vermelden de waarborgen die u heeft
afgesloten, de verzekerde bedragen en de te betalen premies,…
Het verzekeringscontract wordt aangevuld met het verzekeringsvoorstel en met de medische verklaring.
Hoe uw contract raadplegen?
De inhoudstafel geeft een duidelijk overzicht van de structuur van uw contract. Zo kan u gemakkelijk een artikel terugvinden dat u
wenst te raadplegen.
De verklarende woordenlijst achteraan de Algemene Voorwaarden geeft u de definitie en de juiste draagwijdte van een aantal
begrippen, die de eerste keer dat ze in de tekst voorkomen, worden aangeduid met een sterretje.
De bepalingen over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer vindt u volledig achteraan deze Algemene Voorwaarden.
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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
F03202N – 30/04/2014

Inhoudstafel
Algemene voorwaarden Schenkingsverzekering
In welke omstandigheden is deze verzekering mogelijk?
Artikel 1
Doel van deze verzekering
Artikel 2
Definities
Artikel 3
Onze waarborg
Artikel 4
Uitsluitingen
Artikel 5
Is terrorisme verzekerd?
Artikel 6
Sluiting en inwerkingtreding van het contract
Artikel 7
Looptijd
Artikel 8
Premiebetaling
Artikel 9
Gevolgen bij niet betaling van de premie
Artikel 10
Overlijden van de verzekeringsnemer
Artikel 11
Wat bij overlijden van de verzekerde in de verzekerde periode?
Artikel 12
Wanneer kan het contract worden opgezegd?
Artikel 13
Wat bij wijziging van premies en/of verzekeringsvoorwaarden?
Artikel 14
Verandering van woonplaats
Artikel 15
Vragen om informatie en klachten
Artikel 16
Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

4
4
4
4
4
5
6
6
6
6
7
7
7
7
8
8
8

Verklarende woordenlijst

9

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

9

Algemene voorwaarden van toepassing op de Schenkingsverzekeringen. Editie 30/04/2014.

3/9

Algemene voorwaarden van de
Schenkingsverzekering
In welke omstandigheden is deze verzekering mogelijk?
Volgens het Belgisch recht dienen schenkingen in algemene
regel te gebeuren voor een notaris en zijn ze onderworpen
aan het schenkingsrecht. Echter kunnen bijvoorbeeld
handgiften en schenkingen door bankoverschrijving
rechtsgeldig uitgevoerd worden zonder notariële
tussenkomst. Ze zijn dan ook niet verplicht onderworpen aan
het schenkingsrecht. Wanneer echter de schenker komt te
overlijden binnen 3 jaar na de schenking is de begiftigde
onderworpen aan successierechten indien hierop geen
schenkingsrechten zijn betaald.
Deze verzekering is bestemd om de verzekeringsnemer die
een schenking heeft ontvangen die aan successierechten kan
worden onderworpen binnen de eerste drie jaar, van een
kapitaal te voorzien in geval van het overlijden van de
schenker ten gevolge van ongeval of plotse dood binnen drie
jaar na deze gift.
Artikel 1 – Doel van deze verzekering
Deze verzekering waarborgt de betaling van het in de
bijzondere voorwaarden bepaald kapitaal aan de
verzekeringsnemer in geval van overlijden van de
verzekerde* door ongeval of plotse dood. Het kapitaal is niet
gewaarborgd wanneer het overlijden van de verzekerde het
gevolg is van een risico uitgesloten door artikel 4.
Artikel 2 - Definities
Ongeval
Onder ‘ongeval’ dient te worden verstaan elke niet
opzettelijke gebeurtenis die het gevolg is van een plotselinge
en toevallige werking van een uitwendige oorzaak,
onafhankelijk van het organisme van de verzekerde en die
het overlijden tot rechtstreeks gevolg heeft.
Worden met een ongeval gelijkgesteld:
- de verdrinking,
- letsels veroorzaakt bij de redding of poging tot redding van
personen of goederen in gevaar,
- vergiftiging en brandwonden welke het gevolg zijn van de
onvrijwillige opname van giftige of bijtende substanties of
het gevolg zijn van het toevallig vrijkomen van gassen of
dampen.
De waarborg is niet alleen verschuldigd wanneer het
overlijden onmiddellijk optrad maar ook indien het
overlijden, als gevolg van het gewaarborgd ongeval, plaats
vindt binnen de 120 uur volgend op het voorvallen van dit
ongeval.
Plotse dood
Onder ‘plotse dood’ verstaat men het overlijden waarvan de
onmiddellijke en vaststaande oorzaak één van de volgende
oorzaken is:
- myocardinfarct,
- cerebrovasculair accident alle types (bijvoorbeeld barsten
van een hersenaneurysma),
- hartritmestoornissen,
- ruptuur van de aorta,
- longembolie,
- acute meningo-encefalitis,
- acute stekende hepatitis, met uitsluiting van elke
chronische soort van hepatitis,
- acute niet-alcoholische alvleesklierontsteking,
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- acute buikvliesontsteking zonder gekend of medisch of
chirurgisch behandeld abdominaal antecedent,
- plotse dood zonder precieze oorzaak.
In deze gevallen is de waarborg niet alleen verschuldigd
wanneer het overlijden onmiddellijk optrad maar ook indien
het overlijden, als gevolg van de gewaarborgde gebeurtenis,
plaatsvindt binnen 120 uur volgend op het begin van deze
gebeurtenis.
Wanneer er coma (verlies van het bewustzijn en van de
alertheid, irreversibel bij stimulatie, tengevolge van een
cerebraal letsel van traumatische of pathologische
oorsprong) optreedt binnen 120 uur na het begin van deze
gebeurtenis, wordt deze termijn uitgebreid tot 30 dagen.
Wordt verder eveneens beschouwd als een plotse dood
gewaarborgd door deze verzekering: het overlijden
veroorzaakt door een acute ziekte of het overlijden
veroorzaakt door een onverwachte en onvoorzienbare
gebeurtenis voortkomend uit een interne of externe oorzaak
aan de verzekerde, waarvan geen enkel symptoom of geen
enkele oorzaak zich heeft gemanifesteerd meer dan 120 uur
voorafgaand aan het overlijden. De symptomen zoals
vermeld in het formulier van de medische aanvaarding
voorafgaand aan de verzekering worden niet in acht
genomen.
De personen welke vrijwillig het ongeval of plotse dood
zouden hebben veroorzaakt, zijn uitgesloten van de
waarborg van deze verzekering.
Artikel 3 – Onze waarborg
Wij* keren u* het in de bijzondere voorwaarden bepaalde
kapitaal uit indien de verzekerde overleden is, als
rechtstreekse gevolg van een ongeval of ten gevolge een
plotse dood, zoals hoger gedefinieerd. Het kapitaal is niet
gewaarborgd wanneer het overlijden van de verzekerde het
gevolg is van een risico uitgesloten door artikel 4.
Het overlijden van de verzekerde, waar ter wereld zich dit
ook voordoet, valt steeds onder het toepassingsgebied van
deze algemene voorwaarden.
Artikel 4 - Uitsluitingen
Tenzij anders is overeengekomen in uw bijzondere
voorwaarden, zijn de hieronder opgesomde specifieke
(luchtvaart)risico’s niet gedekt:
1) Het overlijden van de verzekerde door een ongeval aan
boord van een prototype of van een toestel dat gebruikt
wordt bij competities, demonstraties, snelheidsproeven,
acrobatiek, raids, oefen- en proefvluchten, records of
recordpogingen met inbegrip van de voorbereiding erop.
2) Het overlijden van de verzekerde dat het gevolg is van
parachutisme tenzij de verzekerde verplicht werd het
luchtvaartuig te verlaten waarvoor de luchtvaartrisico’s
gedekt zijn door het contract.
3) Het overlijden van de verzekerde door een ongeval dat
voortvloeit uit het beoefenen van het zweefvliegen of het
trekken van zweefvliegtuigen, indien daartoe geen
machtiging was verkregen van de bevoegde instanties.
4) Het overlijden van de verzekerde ten gevolge van het
gebruik van een deltavlieger of een ULM of een zweefscherm
(parapente) of het beoefenen van elastiekspringen (Benji).
5) Het overlijden van de verzekerde door een ongeval aan
boord van een militair toestel, behalve wanneer hij zich
exceptioneel aan boord bevond van een transporttoestel of
een toestel dat een luchtexcursie maakt.
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6) Het overlijden van de verzekerde als gevolg van een
ongeval met een luchtvaartuig, wanneer de verzekerde
passagier is van een vlucht welke geen lijnvlucht of
chartervlucht betreft, behalve wanneer het toestel
gemachtigd is om te vliegen en de piloot houder is van een
vliegbrevet.
7) Het overlijden van de verzekerde als gevolg van een
ongeval met een luchtvaartuig wanneer de verzekerde deel
uitmaakt van de bemanning.
8) Het overlijden van de verzekerde als gevolg van een
ongeval tijdens een vlucht uitgevoerd door een
luchtvaartmaatschappij welke voorkomt op de “Lijst van de
luchtvaartmaatschappijen met een exploitatieverbod binnen
de Europese Gemeenschap” op de dag van het ongeval.
9) Het overlijden van de verzekerde als gevolg van de
deelname aan reizen die een kenmerk van ontdekkingstocht
of gewapende expeditie vertonen.
Altijd uitgesloten risico’s
De hieronder opgesomde risico’s zijn nooit gedekt:
- Zelfmoord, het overlijden van de verzekerde als gevolg van
zelfmoordpoging of als gevolg van elk letsel veroorzaakt
door een opzettelijke daad of aansporing door de
begunstigde* van de waarborg of door de verzekerde zelf.
- Het overlijden van de verzekerde als gevolg van een
psychische aandoening, neurose, psychose,
persoonlijkheidsstoornis, psychosomatische aandoening of
depressie.
- Het overlijden van de verzekerde als gevolg van het
gebruik van geneesmiddelen, opwekkende middelen,
verdovende middelen of analoge substanties niet
overeenkomstig medisch voorschrift alsook het overlijden
van de verzekerde wegens het bewust niet gebruiken van
levensnoodzakelijke geneesmiddelen.
- Het overlijden van de verzekerde als gevolg van
alcoholisme, overmatig alcoholgebruik of toxicomanie van de
verzekerde, alsook de aandoeningen die er het gevolg van
zijn.
- Het overlijden van de verzekerde als gevolg van
proliferatieve ziekten zoals kankers, leukemiën, lymfomen.
- Het overlijden van de verzekerde ten gevolge van
vrijwillige euthanasie alsook het overlijden van de
verzekerde als gevolg van rechtstreekse of onrechtstreekse
klinische manipulatie met het doel om een einde te maken
aan een coma.
- Het overlijden van de verzekerde als rechtstreeks of
onrechtstreeks gevolg van een vrijwillige blootstelling aan
een buitengewoon gevaar, behalve met het doel om een
mensenleven te redden.
- Het overlijden van de verzekerde als rechtstreeks of
onrechtstreeks gevolg van een handeling die gelijk is aan of
die zou kunnen gekwalificeerd worden als een misdaad of als
een opzettelijk wanbedrijf met de verzekerde als dader of
mededader en waarvan hij de gevolgen had kunnen
voorzien.
- Het overlijden van de verzekerde als gevolg van een
ongeval welke voorkomt tijdens of ten gevolge van
chirurgische ingrepen, behalve wanneer die ingreep het
gevolg is van een gewaarborgd ongeval of het gevolg is van
een onmiddellijke en vaststaande oorzaak van een
gewaarborgde plotse dood zoals omschreven in de
waarborgen toegekend door deze verzekering.
- Verkeersongevallen welke zich voordoen wanneer de
verzekerde, in de hoedanigheid van bestuurder van om het
even welk motorrijtuig onder invloed is van alcohol
gekenmerkt door een graad van alcoholintoxicatie in zijn
bloed hoger of gelijk aan de graad toegelaten door de
geldende wetgeving met betrekking tot het besturen van
motorrijtuigen in het land waar het ongeval zich heeft
voorgedaan, tenzij door de begunstigde van de waarborg is
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bewezen dat deze omstandigheden geen enkele invloed
hebben gehad op het verloop van het ongeval.
- Het overlijden van de verzekerde als gevolg van een oorlog
of burgeroorlog, al dan niet verklaard.
- Het overlijden van de verzekerde als gevolg van sabotage,
opstanden, oproer, complotten, stakingen, burgeropstanden
of vechtpartijen (behalve in geval van wettige
zelfverdediging), indien de verzekerde actief heeft
deelgenomen.
- Het overlijden van de verzekerde als gevolg van elke
professionele sportbeoefening.
- Het overlijden van de verzekerde ten gevolge elk ongeval
welke het rechtstreeks of onrechtstreeks gevolg is van de
deelname aan snelheidskoersen, competities, matches,
wedstrijden, weddenschappen, records of uitdagingen welke
het gebruik van een gemotoriseerd toestel vereist, met
inbegrip van de voorbereiding en training erop.
- Het overlijden van de verzekerde als gevolg van letsels
door de uitoefening door de verzekerde van volgende sportof risicoactiviteiten: boks en gevechtssporten; duiken;
motorbootraces; alpinisme; berg- en klimsporten,
gedefinieerd als klim- of trektochten met gebruik van
touwen, met classificatie 7 (UIAA), 5.10a (EU), “Extreme”
(Extreem) (GB) en hoger; oversteek van gletsjers; skeleton;
bobsleigh; rotsklimmen.
- Het overlijden van de verzekerde als gevolg van
rechtstreekse of onrechtstreekse effecten van ontploffing,
bestraling of de afgifte van warmte, komende van
kernsplitsing of -fusie of van radioactiviteit. Niettemin zijn
de overlijdens veroorzaakt door bronnen van ioniserende
stralingen gebruikt of bedoeld om te gebruiken in een
bevoegde medische omgeving gewaarborgd.
Artikel 5 – Is terrorisme verzekerd?
§1. Lidmaatschap
Wij dekken schade veroorzaakt door terrorisme. Wij zijn
hiertoe lid van de VZW TRIP (Terrorism Reinsurance and
Insurance Pool). Overeenkomstig de wet van 1 april 2007
betreffende de verzekering tegen schade veroorzaakt door
terrorisme, wordt de uitvoering van alle verbintenissen van
alle verzekeringsondernemingen die lid zijn van de VZW,
beperkt tot 1 miljard euro per kalenderjaar voor de schade
veroorzaakt door alle gebeurtenissen erkend als terrorisme
voorgevallen tijdens dat kalenderjaar.
Dit bedrag wordt elk jaar aangepast op 1 januari volgens de
ontwikkeling van het indexcijfer der consumptieprijzen, met
als basis het indexcijfer van december 2005.
Ingeval van wettelijke of reglementaire wijziging van dit
basisbedrag, zal deze wijziging automatisch van toepassing
zijn, tenzij er in een andere overgangsregeling is voorzien.
§2. Evenredigheidsregel
Indien het totaal van de berekende of geraamde
schadevergoedingen groter is dan het bedrag genoemd in de
vorige alinea, wordt een evenredigheidsregel toegepast: de
uit te keren schadevergoedingen worden beperkt ten belope
van de verhouding van het bedrag genoemd in de vorige
alinea of de nog beschikbare middelen voor dat kalenderjaar
ten opzichte van de uit te keren schadevergoedingen
toegerekend aan dat kalenderjaar.
§3. Uitbetalingsregeling
Overeenkomstig voornoemde wet van 1 april 2007, beslist
het Comité van de VZW TRIP, zoals omschreven in deze wet,
of een gebeurtenis beantwoordt aan de definitie van
terrorisme.

5/9

Opdat het hogervermeld bedrag niet zou worden
overschreden, bepaalt dit Comité, ten laatste zes maanden
na de gebeurtenis, het percentage van de schadevergoeding
dat door de verzekeringsondernemingen die lid zijn van de
VZW ingevolge de gebeurtenis dient te worden vergoed. Het
Comité kan dit percentage herzien. Ten laatste op 31
december van het derde jaar volgend op het jaar van de
gebeurtenis, neemt het Comité een definitieve beslissing
omtrent het uit te betalen percentage van schadevergoeding.
Indien het Comité vaststelt dat het hogervermeld bedrag van
1 miljard euro (geïndexeerd), onvoldoende is voor het
vergoeden van alle geleden schade of over onvoldoende
elementen beschikt om te oordelen of dit bedrag voldoende
is, wordt de schade aan personen bij voorrang vergoed. De
morele schadevergoeding wordt na alle andere
schadevergoedingen vergoed.
Elke beperking, uitsluiting en/of spreiding in de tijd van de
uitvoering van de verbintenissen van de
verzekeringsonderneming, bepaald in een wet, koninklijk
besluit of andere reglementering, zal van toepassing zijn op
uw contract overeenkomstig de modaliteiten daarin
voorzien.
De bepalingen van dit punt zijn niet van toepassing op de
theoretische afkoopwaarde.
§4. Nucleaire wapens
Schades veroorzaakt door wapens of tuigen die bestemd zijn
om te ontploffen door de structuurwijziging van de
atoomkern zijn niet verzekerd in dit contract.
§5. Toekomstige wijzigingen
Ingeval van wijzigingen van de wetgeving betreffende de
verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme,
zullen deze wijzigingen automatisch van toepassing zijn,
tenzij in een andere overgangsregeling is voorzien.
Artikel 6 – Sluiting en inwerkingtreding van het contract
§ 1. Voorstel
Indien u deze verzekering wenst te sluiten, kunnen wij een
verzekeringsvoorstel opmaken. Wij zullen een medische
verklaring geven die de verzekerde moet invullen en
ondertekenen. Zo nodig zal de verzekerde ook gevraagd
worden andere medische formaliteiten te vervullen. Deze
documenten dienen ons in te lichten over het te verzekeren
risico.
Aan de verzekeringsnemer kunnen bijkomende inlichtingen
worden gevraagd door de verzekeraar.
Het verzekeringsvoorstel houdt geen verbintenis tot sluiten
van het contract in, noch voor u, noch voor ons.
§ 2. Inwerkingtreding
Nadat wij het risico hebben aanvaard, wordt het contract
gesloten door de ondertekening van de bijzondere
voorwaarden. Het contract treedt pas in werking van zodra
de eerste premie* is betaald. De datum van
inwerkingtreding* is echter ten vroegste de
aanvangsdatum* die in uw bijzondere voorwaarden is
bepaald.
De bijzondere voorwaarden moeten worden ondertekend en
de premie moet worden betaald bij de uitgifte van de
bijzondere voorwaarden.
Deze ondertekende bijzondere voorwaarden moeten
onmiddellijk worden overgemaakt aan de verzekeraar.
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§ 3. Beschrijving van het risico
Bij het sluiten van het contract dient u al de
omstandigheden waarvan u kennis heeft en die u
redelijkerwijze moet beschouwen als gegevens die van
invloed kunnen zijn op de beoordeling van het risico mee te
delen. Hiertoe dient een medische verklaring te worden
ingevuld door de verzekerde.
Indien het verzwijgen of onjuist meedelen van deze gegevens
opzettelijk gebeurde, waardoor wij bij de beoordeling van het
risico misleid werden bij het sluiten van het contract, is dit
van rechtswege nietig.
Al de premies die vervielen tot op het ogenblik waarop wij
kennis kregen van het opzettelijk verzwijgen of onjuist
meedelen van gegevens komen ons toe en bij schadegeval
kunnen wij onze waarborg weigeren.
Artikel 7 – Looptijd
§ 1. Duur van de verzekering
De verzekering heeft een duur van één jaar. Zij wordt
vervolgens stilzwijgend verlengd voor opeenvolgende
periodes van één jaar, tenzij één van de partijen ze ten
minste drie maanden vóór de jaarlijkse vervaldag, vermeld
in uw bijzondere voorwaarden, opzegt.
§ 2. Einde van de verzekering
De verzekering eindigt van rechtswege:
- bij het verstrijken van het verzekeringsjaar waarin de
verzekerde de leeftijd van 78 jaar bereikt;
- bij het overlijden van de verzekerde en/of de
verzekeringsnemer.
De verzekering eindigt indien zij door u of door ons wordt
opgezegd overeenkomstig artikel 12.
Artikel 8 – Premiebetaling
Als tegenprestatie voor onze waarborg dient de premie te
worden betaald.
De premie wordt verhoogd met eender welke belasting, taks
of retributie, ongeacht onder welke benaming of door welke
overheid ze wordt of zal worden geheven.
Artikel 9 – Gevolgen bij niet betaling van de premie
§ 1. Indien de premie niet is betaald
Indien de eerste premie niet wordt betaald, treedt het
contract niet in werking.
Indien de premie niet wordt betaald, zullen wij u per
aangetekend schrijven of per deurwaardersexploot een
herinnering sturen die geldt als ingebrekestelling.
In geval van niet-betaling van de op de vervaldag
verschuldigde bedragen, zal een forfaitaire vergoeding ten
belope van 12,50 € (index 111.31, augustus 2009 - basis
2004=100) door de schuldenaar verschuldigd zijn aan AG
Insurance, van rechtswege en zonder ingebrekestelling. Die
vergoeding varieert ieder jaar op 1 januari in functie van de
evolutie van de index der consumptieprijzen, op basis van de
index van de maand december van het vorige jaar. In geen
geval zal dit bedrag lager zijn dan 12,50 €.
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Indien de premie niet betaald is binnen 15 dagen na de dag
volgend op de afgifte ter post in het geval van een
aangetekende brief of de betekening van het
deurwaardersexploot, zullen alle in het contract voorziene
waarborgen geschorst worden of zal het contract opgezegd
worden. De schorsing of de opzegging heeft slechts
uitwerking na het verstrijken van deze termijn van 15 dagen.
§ 2. Indien de waarborgen geschorst zijn
De premies die tijdens deze schorsingsperiode vervallen,
blijven ons verschuldigd op voorwaarde dat u in gebreke
gesteld werd zoals hoger vermeld. In dat geval herinnert de
ingebrekestelling de schorsing van de waarborgen. Onze
vordering kan echter niet meer bedragen dan de premies
voor twee opeenvolgende jaren.
De waarborgen zullen terug in voege gesteld worden de dag
nadat wij de integrale betaling van de gevorderde premies
zullen ontvangen hebben, desgevallend verhoogd met de
interesten.
Bovendien kunnen wij het contract opzeggen indien wij ons
dat recht hebben voorbehouden in de ingebrekestelling. In
dat geval wordt de opzegging van kracht na het verstrijken
van een termijn van 15 dagen, te rekenen vanaf de eerste
dag van de schorsing.
Indien wij ons dit recht niet hebben voorbehouden in de
ingebrekestelling, kan de opzegging slechts gebeuren mits
een nieuwe ingebrekestelling is gedaan zoals hoger vermeld.
Artikel 10 – Overlijden van de verzekeringsnemer
Gezien de aard van deze verzekering is er geen overdracht
van verzekerbaar belang na het overlijden van de
verzekeringsnemer. Bijgevolg eindigt de verzekering bij het
overlijden van de verzekeringsnemer. Dit overlijden brengt
geen uitbetaling teweeg noch wordt (een deel van) de
premie terugbetaald.
Artikel 11 - Wat bij overlijden van de verzekerde in de
verzekerde periode?
§ 1. Meedelen van het overlijden van de verzekerde
De verzekeringsnemer die aanspraak maakt op het voordeel
van de verzekering moet:
- het overlijden van de verzekerde zo spoedig mogelijk en
uiterlijk 30 dagen na de gebeurtenis, behoudens overmacht,
aangeven bij een kantoor of lokale zetel van BNP Paribas
Fortis of bij zijn tussenpersoon, met het oog op de aangifte
aan de verzekeraar;
- het daartoe bestemde formulier volledig invullen: het
eerste luik door de verzekeringsnemer, het tweede luik door
een geneesheer die de oorzaak van het overlijden vermeldt;
- dit formulier terugzenden aan het erop vermelde adres,
samen met een uitreksel uit de overlijdensakte.
Aan de verzekeraar of aan zijn adviserende arts moeten
binnen 15 dagen de verdere inlichtingen verstrekt worden
die door hen worden gevraagd. De verzekeringsnemer dient
het bewijs te leveren dat het overlijden onder de in artikel 2
beschreven omstandigheden heeft plaatsgevonden.
§ 2. Meningsverschillen van medische aard
Indien u niet akkoord gaat met onze beslissing of de
beslissing van onze adviserende arts, kunt u, indien u dit
wenst, dit geschil in der minne, en dus zonder tussenkomst
van een rechtbank, met ons regelen. In dat geval dient er
een arbitrageovereenkomst te worden gesloten, waarin u en
wij ons ertoe verbinden om het geschil samen af te
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handelen. In deze arbitrageovereenkomst wordt de
procedure geregeld en worden ook de gevolgen ervan
bepaald.
Op basis van deze arbitrageovereenkomst duiden u en wij elk
een arts aan. Deze beide artsen samen duiden op hun beurt
een derde arts aan. De drie artsen samen zullen een
beslissing nemen over het punt waarover het geschil
bestond.
De beslissing van de drie artsen heeft kracht van gewijsde.
Dit betekent dat hun beslissing definitief is en niet vatbaar is
voor hoger beroep.
Artikel 12 – Wanneer kan het contract worden opgezegd?
§ 1. Het contract kan door u worden opgezegd:
- tegen het einde van elke verzekeringsperiode
overeenkomstig artikel 7;
- in geval van wijziging van de verzekeringsovereenkomst
en/of het tarief overeenkomstig artikel 13;
- wanneer er tussen de datum van het sluiten van het
contract en deze van de
aanvangsdatum een termijn van meer dan één jaar
verstrijkt. In dit geval kunt u het
contract opzeggen ten laatste drie maanden voor de
overeengekomen aanvangsdatum.
§ 2. Het contract kan door ons worden opgezegd:
- indien het risico niet correct werd beschreven,
overeenkomstig de in artikel 6 beschreven procedure;
- tegen het einde van elke verzekeringsperiode
overeenkomstig artikel 7;
- in geval van niet-betaling van de premie overeenkomstig
artikel 8;
§ 3. Opzeggingsmodaliteiten
De opzegging gebeurt bij een ter post aangetekende brief,
door afgifte van de opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs of
bij deurwaardersexploot. De opzegging gaat in na het
verstrijken van een termijn van één maand te rekenen vanaf
de dag volgend op de afgifte ter post in het geval van een
aangetekende brief of te rekenen vanaf de dag volgend op de
datum van het ontvangstbewijs of de betekening.
Het premiegedeelte dat betrekking heeft op de periode na de
datum van het van kracht worden van de opzegging, wordt
door ons terugbetaald.
Artikel 13 – Wat bij wijziging van premies en/of
verzekeringsvoorwaarden?
Als wij de verzekeringsvoorwaarden en/of het tarief wijzigen,
kunnen we deze wijzigingen toepassen vanaf de volgende
jaarlijkse vervaldag na u hiervan op de hoogte te hebben
gebracht minstens vier maanden voor de jaarlijkse
vervaldag. In dit geval, kan u uw contract opzeggen tot drie
maanden voor de jaarlijkse vervaldag.
Als we u van deze wijzigingen minder dan vier maanden
voor de jaarlijkse vervaldag op de hoogte brengen, kan u uw
contract opzeggen binnen de drie maanden volgend op de
ontvangst van dit bericht.
De mogelijkheid tot opzegging bestaat niet wanneer de
wijziging van het tarief of van de verzekeringsvoorwaarden
voortvloeit uit een algemene aanpassing die door de
bevoegde overheid wordt opgelegd en wanneer de
toepassing ervan gelijk is voor alle
verzekeringsondernemingen.
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Artikel 14 – Verandering van woonplaats
Indien u uw woonplaats wijzigt, gelieve dan uw nieuw adres
onmiddellijk schriftelijk aan ons mee te delen met
vermelding van het nummer van uw contract. Indien dit niet
gebeurt, worden alle mededelingen en kennisgevingen geldig
toegestuurd op het adres dat in uw contract is vermeld of op
het laatste adres dat ons is meegedeeld.
Artikel 15 – Vragen om informatie en klachten
Wanneer u vragen hebt over dit contract kunt u steeds
contact opnemen met uw kantoor of lokale zetel van BNP
Paribas Fortis of met uw tussenpersoon. Zij zullen u graag
informatie geven of samen met u zoeken naar een oplossing.
U kunt met uw verzekeraar eveneens communiceren in het
frans. Alle contractuele documenten zijn ook verkrijgbaar in
het frans.
Als u een klacht in verband met de diensten van BNP Paribas
Fortis NV als tussenpersoon hebt, kan u rechtstreeks terecht
bij de Ombudsdienst van BNP Paribas Fortis NV,
Warandeberg 3, B-1000 Brussel.
Klachten met betrekking tot de overeenkomst, kunt u
schriftelijk overmaken aan AG Insurance nv, Ombudsdienst,
E. Jacqmainlaan 53 te B-1000 Brussel of via e-mail:
ombudsman@aginsurance.be.
Indien de oplossing die BNP Paribas Fortis NV of AG
Insurance voorstelt geen voldoening schenkt, kan u het
geschil voorleggen aan de Ombudsman van de
verzekeringen, De Meeûssquare 35 te B-1000 Brussel,
www.ombudsman.as of via e-mail: info@ombudsman.as.
Een klacht ontneemt u niet de mogelijkheid een rechtszaak
te beginnen.
Artikel 16 – Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
Het Belgische recht, en momenteel voornamelijk de wet van
25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst is van
toepassing op dit verzekeringscontract.
Alle geschillen in verband met dit contract behoren
uitsluitend tot de bevoegdheid van de Belgische
rechtbanken.
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Verklarende woordenlijst
Aanvangsdatum
Is de datum waarop het contract begint te lopen. Deze
datum wordt vermeld in uw bijzondere voorwaarden.
Begunstigde
Is de persoon aangeduid in de bijzondere voorwaarden van
uw contract om het verzekerd kapitaal te ontvangen in geval
van overlijden van de verzekerde ten gevolge een ongeval of
plotse dood zoals gedefinieerd in artikel 2 van deze
Algemene Voorwaarden.
Datum van inwerkingtreding
Is de datum vanaf wanneer het contract uitwerking heeft, de
datum vanaf wanneer het risico gedekt is. De datum van
inwerkingtreding kan niet vroeger zijn dan de
aanvangsdatum van het contract.
Premie
Is het bedrag dat moet betaald worden als tegenprestatie
voor de waarborgen die we verlenen.
U
Is de verzekeringsnemer van het contract, dit betekent de
persoon die het contract sluit met ons en die gebruik kan
maken van de rechten die in deze Algemene Voorwaarden
zijn beschreven.
Verzekerde
De persoon die in die hoedanigheid met naam is aangewezen
in de bijzondere voorwaarden en op wie het risico rust.
Wij
Zijn de verzekeraar met wie het verzekeringscontract wordt
gesloten: AG Insurance nv, E. Jacqmainlaan 53 te B-1000
Brussel, RPR Brussel, BTW BE 0404.494.849.

Bescherming van de
persoonlijke levenssfeer
De verzekeringsnemer en in voorkomend geval de
verzekerde, hierna “de betrokkenen”, gaan akkoord met de
verwerking van hun persoonsgegevens door AG Insurance nv,
met maatschappelijke zetel te Jacqmainlaan53 te B- 1000
Brussel, en door BNP Paribas Fortis NV, met
maatschappelijke zetel te Warandeberg 3, te B- 1000
Brussel, zijnde de verantwoordelijken voor de verwerking.
De betrokkenen gaan akkoord met de registratie en de
verwerking van hun persoonsgegevens met het oog op het
sluiten van verzekeringsovereenkomsten, het beheer van de
relaties die uit de verzekeringsovereenkomsten voortvloeien,
het voorkomen van misbruiken en fraude, de opmaak van
statistieken en testen en de commerciële prospectie inzake
producten gepromoot door de vennootschappen van de
financiële groepen waarvan AG Insurance deel uitmaakt.
De betrokkenen gaan akkoord met de uitwisseling van die
gegevens tussen AG Insurance en de vennootschappen van
de financiële groepen waarvan AG Insurance deel uitmaakt
en/of de verzekeringsbemiddelaars waarmee AG Insurance
werkt, alsook met de mededeling ervan aan derden wanneer
de uitvoering van de verzekeringsovereenkomsten dit vereist
of in geval van wettig belang. Dit akkoord geldt ook indien de
mededeling zou gebeuren naar landen buiten de Europese
Unie.
De toegang tot de persoonsgegevens is strikt beperkt tot de
personen die ze nodig hebben voor de uitoefening van hun
taken.
De weigering van de betrokkenen om bepaalde
persoonsgegevens mee te delen waar AG Insurance en/of
BNP Paribas Fortis NV om vraagt, kan het ontstaan van
contractuele relaties verhinderen, de aard van contractuele
relaties wijzigen of het beheer van contractuele relaties
beïnvloeden.
De betrokkenen geven hun uitdrukkelijke en bijzondere
toestemming voor de verwerking door AG Insurance van de
persoonsgegevens die hun gezondheid betreffen, onder de
verantwoordelijkheid van een beroepsbeoefenaar in de
gezondheidszorg alsook onder dezelfde voorwaarden voor de
verwerking door de eventuele herverzekeraars of
medeverzekeraars gevestigd in België of in het buitenland.
Indien dit noodzakelijk is voor de doeleinden van de
verwerking of voor de uitvoering van de overeenkomsten
gaan de betrokkenen akkoord dat dergelijke gegevens bij
andere personen ingezameld worden. De persoonsgegevens
die de gezondheid betreffen worden verwerkt met het oog op
bovenvermelde doeleinden, met uitzondering van de
commerciële prospectie.
De betrokkenen hebben het recht om zich, op verzoek en
kosteloos, te verzetten tegen het gebruik van hun
persoonsgegevens voor direct marketing. De betrokkene
wendt zich hiervoor tot zijn kantoor of zijn tussenpersoon. In
de mate dat het gaat om persoonsgegevens die hen
betreffen, hebben zij eveneens een recht op toegang en een
recht op verbetering van onjuiste gegevens. Hiertoe dient
schriftelijk een verzoek gericht te worden aan
bovenvermeld(e) adres(sen).
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