Algemene voorwaarden van de Verzekering Vaste Kosten
Van toepassing op 01.06.2014
Artikel 1 - Definities

Artikel
2
–
Collectieve
“verzekering vaste kosten”

Verzekeringsnemer: BNP Paribas Fortis nv, financiële
instelling met maatschappelijke zetel te Warandeberg 3, B-1000
Brussel, RPR Brussel, BTW BE 0403.199.702, ingeschreven en
handelend als verzekeringsagent onder het FSMA-nr. 25.879 A
voor AG Insurance, die het contract sluit met de verzekeraar.

verzekeringsovereenkomst

§1 De ‘verzekering vaste kosten’ is een collectieve
verzekeringsovereenkomst afgesloten door BNP Paribas Fortis
(verzekeringsnemer) bij AG Insurance (verzekeraar) waarbij
elke natuurlijke persoon die klant is van BNP Paribas Fortis
en/of Hello bank!, kan toetreden, mits hij een bijdrage betaalt
en de toetredingsvoorwaarden naleeft.
§2 Na de wachttijd, enkel met betrekking tot de waarborg
werkloosheid, is het de bedoeling van deze verzekering om het
de verzekerde mogelijk te maken, voornamelijk in geval van
onvrijwillige werkloosheid en bijkomstig in geval van volledige
invaliditeit om zijn noodzakelijke lopende uitgaven te dekken
(met name degene die verband houden met zijn woning,
transportkosten enz.) gedurende een beperkte termijn van
maximaal 12 maanden per schadegeval te rekenen vanaf het
verstrijken van de eigenrisicotermijn.
§3 Deze verzekering bevat dus twee waarborgen die
onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, namelijk onvrijwillige
werkloosheid als hoofdwaarborg en bijkomstig ook volledige
invaliditeit.
§4 Het geheel van de bijdragen, volgens de overeenkomst ten
laste van de toetreders, financiert volledig de premies die de
verzekeringsnemer op gezette tijden betaalt aan de
verzekeraar. De verzekeringsnemer ontvangt dus de bijdragen
die de toetreders verschuldigd zijn.
§5 Op 1 januari worden de waarborgen van de toetreder
stilzwijgend vernieuwd voor een termijn van een jaar, op
voorwaarde dat de collectieve verzekeringsovereenkomst
tussen de verzekeringsnemer en de verzekeraar verlengd
wordt en dat alle bijdragen verschuldigd door de toetreder tot
op dat moment ontvangen werden.
§6 De verzekeringsnemer behoudt zich het recht voor om elke
toetreding tot de verzekering te beëindigen op 31 december
van elk jaar, door middel van een eenvoudige kennisgeving die
wordt gecommuniceerd aan de toetreders ten minste 3
maanden vóór deze datum.
§7 In de loop van het contract kunnen er wijzigingen
aangebracht worden aan de huidige voorwaarden door de
verzekeringsnemer en de verzekeraar en dit in onderling
overleg of ten gevolge van een nieuwe wetgeving.
In geval van fundamentele wijzigingen (in het bijzonder een
wijziging in de bijdrage of wat betreft de waarborgen van de
verzekering), worden de toetreders hiervan minstens 30 dagen
op voorhand op de hoogte gebracht. In deze hypothese kan de
toetreder de verzekeringsnemer binnen de 30 dagen na de
communicatie van de wijziging op de hoogte brengen van zijn
beslissing om af te zien van de toetreding.

Verzekerde: natuurlijk persoon, klant op het ogenblik van zijn
toetreding bij BNP Paribas Fortis en/of Hello bank!, op wiens
hoofd de verzekering wordt gesloten en die het
toetredingsformulier heeft ondertekend.
Verzekeraar: AG Insurance nv, verzekeringsonderneming met
maatschappelijke zetel te E. Jacqmainlaan 53, B-1000 BRUSSEL,
RPR Brussel – BTW BE0404.494.849.

Begunstigde: de verzekerde.
Bijdrage: het bedrag, taksen en kosten inbegrepen, betaald
door de verzekerde aan BNP Paribas Fortis als tegenprestatie
voor de verzekerde waarborgen.
Eigenrisicotermijn: termijn tijdens dewelke er geen betaling
van uitkeringen van een verzekerd schadegeval is. Deze
termijn vangt aan op de datum van het verlies van de
beroepsactiviteit/het begin van de invaliditeit. In elk geval
bedraagt deze eigenrisicotermijn 90 dagen wetende dat bij
werkloosheid, hij eindigt ten vroegste op het einde van de
periode gedekt door de verbrekingsvergoeding of op het einde
van de opzegtermijn.
Volledige invaliditeit: tijdelijke of bestendige achteruitgang
van de gezondheidstoestand met ten minste 66 %, die bij
medische beslissing is vastgesteld op basis van objectieve
symptomen.
Wachttijd: termijn waarin de werkloosheid geen verzekerd
schadegeval is en geen aanleiding geeft tot een prestatie van
de verzekeraar. Deze termijn bedraagt 180 dagen te rekenen
vanaf de inwerkingtreding van de waarborg.
Werkloosheid: onvrijwillig en volledig verlies van een
bezoldigde beroepsactiviteit ten gevolge van een ontslag in het
kader van een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur. De
datum van het verlies van de arbeidsovereenkomst, wordt
geacht de datum te zijn van de ontslagbrief.
Schadegeval: verlies van een bezoldigde beroepsactiviteit ten
gevolge van een ontslag of volledige invaliditeit van de
verzekerde.

____________________________________________________________________________________
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
Verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0079, onder toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel
BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3, B-1000 Brussel –RPR Brussel – BTW BE 0403.199.702, ingeschreven onder het nr. 25.879A bij de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, en handelend als
verbonden verzekeringsagent van AG Insurance nv
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recht te zetten samen met de betaling van de volgende
vervaldag. Als een bedrag gelijk aan twee bijdragen dan niet
wordt gestort, eindigt de toetreding automatisch zonder een
andere herinnering/communicatie. Vanaf dat moment neemt
de verzekeringsnemer de toetreder niet langer op als
verzekerde op de lijst die wordt doorgegeven aan de
verzekeraar en worden de waarborgen stopgezet.

Bij gebrek aan een dergelijk opzegbericht worden de nieuwe
algemene voorwaarden en de gewijzigde eigenschappen
beschouwd als aanvaard. Deze opzegging kan echter nooit
aanleiding geven tot een terugbetaling van de bijdrag.
Artikel 3 – Toetredingsvoorwaarden
§1 Om te kunnen toetreden tot deze verzekering, moet de
verzekerde bij de ondertekening van het toetredingsformulier:
a)

b)
c)
d)

e)

f)
g)

h)

Artikel 5 – Waarborgen en uitkeringen

een inschatting maken van de schade aan zijn vermogen
in geval van werkloosheid op basis van een maandelijks
bedrag dat minstens gelijkwaardig is aan het bedrag van
de gekozen maandelijkse vergoeding;
jonger zijn dan 60 jaar;
een Belgisch inwoner zijn die in aanmerking komt voor
een werkloosheidsvergoeding;
een bezoldigde beroepsactiviteit uitoefenen (ten minste
halftijds), die niet seizoensgebonden of tijdelijk is, en dit
in het kader van een arbeidsovereenkomst van
onbepaalde duur;
bevestigen dat op het moment van de toetreding hij geen
kennis had van een procedure tot ontslag waarvan hij
individueel of collectief op de hoogte gesteld werd;
niet gedeeltelijk of tijdelijk werkloos zijn, geen ontslag of
(brug)pensioen genomen hebben;
in goede gezondheid verkeren, geen regelmatige
medische behandeling volgen, geen beroepsactiviteit
hebben stopgezet om medische redenen en niet blijvend
of tijdelijk, volledig of gedeeltelijk invalide zijn;

5.1 Wanneer gaat de toetreding in?
§1 De waarborgen treden in werking op de datum waarop de

het toetredingsformulier ondertekend werd en de eerste
bijdrage betaald werd.
§2 Elke verzekerde dient op het toetredingsformulier te kiezen
voor één van de forfaitaire maandelijkse vergoedingen die
worden voorgesteld in het kader van deze verzekering,
rekening houdend met zijn inschatting van de vergoeding die
het best is aangepast aan zijn situatie. De gekozen vergoeding
wordt dan vermeld op het toetredingsformulier.
§3 Tijdens de toetreding is een aanpassing van de vergoeding
door de toetreder mogelijk onder de volgende voorwaarden:
•
Aanpassing met het oog op een vermindering van de
dekking (lagere totale forfaitaire maandelijkse
vergoeding):
Voor een wijziging naar een lagere forfaitaire
maandelijkse vergoeding, moet de toetreder een nieuw
toetredingsformulier ondertekenen met als gevolg de
toekenning van een nieuw toetredingsnummer waarbij er
geen nieuwe wachttijd van toepassing is en de bestaande
toetredingsvoorwaarden op het moment van de
oorspronkelijke toetreding blijven dienen als referentie.

gedurende de laatste 5 jaar: niet zijn geopereerd, niet zijn
aangetast door een ziekte, behalve een onbeduidende,
geen beroepsactiviteit hebben onderbroken om medische
redenen gedurende meer dan 30 opeenvolgende dagen.

Als de verzekerde niet zou voldoen aan een of meerdere van de
bovenstaande vereisten kan hij niet toetreden tot de
verzekering.
§2 Een opzettelijke verzwijging of onjuistheid in de verklaring
of bij de mededeling van gegevens die voor de verzekeraar van
invloed kunnen zijn op de beoordeling van het risico, kan de
nietigheid van de toetreding tot de verzekering, het behoud
van de vervallen bijdragen en in voorkomend geval, de
terugvordering van de ten onrechte betaalde prestaties met
zich brengen.

Aanpassing met het oog op een verhoging van de
dekking (hogere totale forfaitaire maandelijkse
vergoeding):
Voor een wijziging naar een hogere forfaitaire
maandelijkse vergoeding, moet de toetreder, op
voorwaarde
dat
hij
voldoet
aan
de
toetredingsvoorwaarden
op
dat
moment,
een
aanvullende afzonderlijke toetreding onderschrijven
zodat de cumul van de dekkingen gelinkt aan de
toetredingen overeenstemt met de gekozen vergoeding.
In een dergelijk geval is de verzekerde houder van
afzonderlijke toetredingen die afzonderlijk behandeld
worden wat betreft bijdragen en schadegevallen.
§4 Bij meervoudige toetreding mag de totale maandelijkse
dekking in geen geval hoger liggen dan de maandelijkse
maximumvergoeding aangeboden in het kader van deze
verzekering.
•

Artikel 4 – Bijdrage
§1 Als tegenprestatie voor de verzekerde waarborgen is er
voorzien in een maandelijkse bijdrage ten laste van de
toetreders. Deze bijdrage, waarvan het bedrag vermeld staat
op het toetredingsformulier, is afhankelijk van de gekozen
vergoeding en is betaalbaar op de voorziene periodieke
vervaldag. De eerste bijdrage zal worden gevraagd vanaf de
maand die volgt op de ondertekening van het
toetredingsformulier of ten laatste de 2e maand die volgt als
deze afhouding niet kan gebeuren gezien de datum van de
aanvraag tot toetreding.
§2 Elke bijdrage dekt het risico tot de volgende maandelijkse
vervaldag en blijft verschuldigd, ook in geval van vergoeding
van de verzekeraar.
§3 Als de bijdrage niet wordt betaald op het voorziene
ogenblik, wordt er een herinnering gestuurd naar de toetreder
op het laatst gekende adres om hem te verzoeken de situatie
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5.2 Wat gebeurt er in geval van werkloosheid?
§1 Het verlies van de beroepsactiviteit dat zich voordoet

tijdens de wachttijd van 180 dagen te rekenen vanaf de
ondertekening van het toetredingsdocument is geen verzekerd
schadegeval en wordt dus niet ten laste genomen, zelfs indien
de daaruit voortvloeiende werkloosheidsuitkeringen betaald
worden na deze termijn.
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§2 Na de wachttijd, in geval van werkloosheid en na het
verstrijken van de eigen-risicotermijn, betaalt de verzekeraar
een forfaitair maandelijks bedrag dat overeenstemt met de
vergoeding gekozen op het toetredingsformulier alsook de
verschuldigde maandelijkse bijdrage, en dit tot aan de
hervatting van een bezoldigde activiteit, voor zover de
verzekerde volledig werkloos is en:
op elke maandelijkse vervaldag aan de toelatings- en
toekenningsvoorwaarden
van
de
werkloosheidsvergoeding, overeenkomstig de Belgische wet- en
regelgeving voldoet;
op
elke
maandelijkse
vervaldag
maandelijkse
werkloosheidsuitkeringen ontvangt via een bevoegd
organisme, met uitzondering van een inkomensgarantieuitkering verbonden met een aantal deeltijdse
beroepsactiviteiten met behoud van rechten.
§3 Elke uitkering eindigt automatisch:
op het ogenblik dat de verzekerde het werk hervat;
in geval van schorsing of schrapping van het recht op
werkloosheidsvergoeding, ongeacht de reden of manier.
§4 Als er binnen de 60 dagen na een hervatting van de
activiteit een nieuwe werkloosheid wordt aangegeven, dan
wordt dit nieuwe schadegeval beschouwd als de verlenging
van het oorspronkelijk schadegeval, voor zover de
voorwaarden en vergoedingsgrenzen van de betrokken
waarborg van toepassing blijven, met als gevolg dat:
de eigenrisicotermijn wordt ingekort met het aantal
dagen van deze termijn die al voorbij zijn als het
schadegeval zich nog voordoet in de periode van de
eigenrisicotermijn;
de uitkeringsperiode herneemt vanaf waar men was
gekomen in het betalingsplan als de tussenkomst van de
verzekeraar al lopende was.

5.4 Gemeenschappelijke bepalingen voor alle
waarborgen/uitkeringen
§1 De uitkeringen van de verzekeraar zijn beperkt tot 12
maandelijkse vergoedingen per
schadegeval. Elk lopend
schadegeval wordt automatisch beëindigd als de maximale
vergoedingsperiode van 12 maanden bereikt is.
§2 De eerste betaling vindt plaats de eerste werkdag die volgt
op het einde van de eigenrisicotermijn en pas nadat de
verzekeraar alle bewijsstukken heeft ontvangen die hij van de
verzekerde heeft gevraagd. De datum van de 1e betaling dient
vervolgens als referentiedatum voor het bepalen van het
betalingsplan van de volgende maandelijkse vergoedingen. De
uitkeringen van de verzekeraar eindigen op de laatste dag van
de vergoede werkloosheid of invaliditeit van de verzekerde.
Alleen volledige periodes van invaliditeit of werkloosheid zijn
gedekt. Dit betekent dat er op de volgende maandelijkse
vervaldag na de laatste dag van werkloosheid of invaliditeit, er
geen enkele uitkering meer betaald zal worden door de
verzekeraar,
zelfs
als
de
verzekerde
nog
werkloosheidsvergoeding heeft genoten of in invaliditeit was
tussen de laatste uitkering van de verzekeraar en het
hervatten van de activiteit of het einde van de invaliditeit.
§3 In afwijking op het vorige punt, bij het zich voordoen van
een verzekerd schadegeval voor een waarborg tijdens een
vergoedingsperiode verbonden aan de andere waarborg, wordt
elke vergoeding, verbonden met dit nieuwe schadegeval
opgeschort tot het afsluiten van het lopende schadegeval
verbonden met de andere waarborg.
In een dergelijk geval begint de vergoeding voor het tweede
schadegeval pas te lopen na het verstrijken van de vergoeding
van het lopende schadegeval en dit op voorwaarde dat op deze
einddatum de eigenrisicotermijn verstreken is en dat de
bovenstaande voorwaarden voor de tussenkomst vervuld zijn.
Voor dit tweede schadegeval valt de datum van deze 1e
betaling één maand na de laatste betaling van het afgesloten
schadegeval en dient vervolgens als referentiedatum voor het
betalingsplan van de maximaal 12 voorziene maandelijkse
vergoedingen.
§4 In elk geval worden alle vergoedingen gestort op de laatste
zichtrekening via de welke de bijdrage werd betaald.
§5 Wanneer in de loop van een schadegeval, het
betalingsbewijs van de werkloosheidsvergoedingen of het
behoud van de invaliditeit niet wordt doorgegeven gedurende
twee opeenvolgende maanden, wordt het schadegeval
beschouwd als beëindigd op de datum van de laatste betaling
door de verzekeraar. In dat geval, bij afwezigheid van
tegenstrijdige informatie van de verzekerde, sluit de
verzekeraar zijn dossier automatisch af.
§6 Als (een van) de bijdragen bedoeld in artikel 4 niet betaald
werd(en) op het ogenblik van de betaling van de uitkering,
wordt (worden) deze afgehouden van het bedrag gestort door
de verzekeraar.
§7 De verzekeraar dekt de schade veroorzaakt door terrorisme
(indien zo erkend), overeenkomstig de bepalingen van de wet
van 1 april 2007 betreffende de verzekering tegen schades
veroorzaakt door terrorisme, met uitzondering van schade
veroorzaakt door wapens of tuigen die bestemd zijn om te
ontploffen door een structuurwijziging van de atoomkern.

5.3 Wat gebeurt er in geval van volledige invaliditeit?
§1 Bij een verzekerd schadegeval en na het verstrijken van de
eigenrisicotermijn, betaalt de verzekeraar een forfaitair
maandelijks bedrag dat overeenstemt met de vergoeding
gekozen op het toetredingsdocument alsook de maandelijks
verschuldigde bijdrage en dit in geval van aangetoonde
volledige invaliditeit op elke maandelijkse vervaldag,
overeenkomstig de huidige algemene voorwaarden. Het recht
op de uitkering verdwijnt van zodra er geen volledige
invaliditeit meer is.
§2 Als binnen de 60 dagen na de dag waarop er geen volledige
invaliditeit meer is, deze herbegint wegens hetzelfde ongeval
of dezelfde ziekte, dan wordt dit nieuwe schadegeval
beschouwd als de verlenging van het oorspronkelijke
schadegeval, op voorwaarde dat de voorwaarden en
vergoedingsgrenzen van de betrokken waarborg van
toepassing blijven, met als gevolg dat:
de eigenrisicotermijn wordt ingekort met het aantal
dagen van deze termijn die al voorbij zijn als het
schadegeval zich voordoet in de periode van de
eigenrisicotermijn;
de uitkeringsperiode herneemt vanaf waar men was
gekomen in het betalingsplan als de tussenkomst van de
verzekeraar al lopende was.

F04232F - 20/12/2014

3/5

De verzekeraar is hiertoe lid van de VZW TRIP (Terrorism
Reinsurance and Insurance Pool) en elke verzekerde prestatie
in dit kader wordt dus beheerd, bepaald en beperkt
overeenkomstig
het
solidariteitsmechanisme
en
de
uitbetalingsregeling zoals bepaald door de bovenvermelde wet
van 1 april 2007.

§2 Voorts is niet gedekt de invaliditeit die rechtstreeks of
onrechtstreeks voortvloeit uit:
a)
het gebruik door de verzekerde van genees-, opwekkende
of verdovende middelen niet overeenkomstig medisch
voorschrift; toxicomanie, alcoholisme, dronkenschap of
alcoholintoxicatie;
b)
zelfmoordpoging of vrijwillige deelneming van de
verzekerde aan vechtpartijen, weddingschappen of
uitdagingen;
c)
een ziekte of ongeval die zich vóór de datum van
ondertekening van de toetreding tot de verzekering heeft
voorgedaan;
d) psychische, subjectieve of zenuwaandoeningen, met
inbegrip van de behandeling ervan en de gevolgen van de
behandeling;
e)
vrijwillige zwangerschapsonderbreking;
f)
plastische chirurgie of schoonheidsbehandelingen;
g)
een rechterlijke veroordeling of een daad die gelijk is aan
of zou kunnen gekwalificeerd worden als een misdaad of
opzettelijk wanbedrijf met de verzekerde als dader of
mededader, en waarvan hij de gevolgen had kunnen
voorzien;
h) een
wedstrijd
met
een
motorvoertuig;
een
luchtvaartongeval;
i)
oorlog of burgeroorlog;
j)
oproer, burgerlijke onlusten of collectieve gewelddaden
met politieke, ideologische of sociale ondergrond, al dan
niet gepaard gaand met opstand tegen de overheid of
tegen eender welke gevestigde macht, indien de
verzekerde er actief aan deelneemt;
k)
kernsplitsing, of -fusie, radioactiviteit of ioniserende
stralingen met uitzondering van de medische
bestralingen;
l)
de opzettelijke daad van de verzekerde of van een
belanghebbende bij de uitkering of op zijn aansporing;
m) kennelijk roekeloos gedrag van de verzekerde, zijnde elke
vrijwillige handeling of nalatigheid die, zonder geldige
reden, voor de verzekerde een blootstelling aan een
gevaar betekent, waarvan hij op de hoogte had moeten
zijn; onverantwoord rijgedrag van de verzekerde;
n) schade, welke de oorzaak ook is, veroorzaakt door wapens
of tuigen die bestemd zijn om te ontploffen door een
structuurwijziging van de atoomkern.

Artikel 6 – Einde van de waarborgen
§1 De waarborg eindigt van rechtswege en zonder enige
andere formaliteit:
de 1e dag van de maand die volgt op de 65e verjaardag
van de verzekerde;
als de bijdrage niet wordt betaald binnen de
voorwaarden bepaald in artikel 4;
bij het overlijden van de verzekerde.
§2 De toetreder kan op elk moment zijn wil uiten om deze
toetreding te beëindigen. In dat geval moet de verzekerde de
verzekeringsnemer op de hoogte brengen van zijn wens om
deze toetreding stop te zetten, via een specifieke en
ondertekende aanvraag, die ingaat ofwel op de volgende
maandelijkse vervaldag, ofwel op de tweede volgende
maandelijkse vervaldag als de verzekeringsnemer de aanvraag
ontvangt na de 25e dag van de maand. In geen geval kan deze
opzeg aanleiding geven tot een terugbetaling van de bijdrage,
tenzij in geval van opzeg door de verzekerde tijdens de eerste
14 dagen die volgen op de inwerkingtreding van de waarborg.
§3 De toetreder wordt verzocht om op eigen initiatief zijn
toetreding te beëindigen en de opzeg ervan te vragen in
overeenstemming met het voorgaande punt indien:
in de loop van de toetreding, zijn persoonlijke situatie
zodanig evolueert dat het niet langer mogelijk is om (een
van) de waarborgen te genieten verbonden met de
verzekering (bv. als de toetreder overgaat van het statuut
van loontrekkende naar het statuut van zelfstandige,
loopbaanonderbreking neemt, ontslag neemt met de
bedoeling om, al dan niet definitief, zijn loontrekkende
activiteit stop te zetten enz.);
op het einde van de tussenkomst door de verzekeraar ten
gevolge van een verzekerd schadegeval, de toetreder
wordt verzocht om in voorkomend geval zijn toetreding
te beëindigen indien hij meent niet meer aan de
voorwaarden te voldoen, wat betreft zijn persoonlijke
situatie, om eventueel opnieuw de verzekerde vergoeding
te genieten (bv. als de toetreder blijvend invalide is na
afloop van de vergoeding).

Artikel 8 – Aangifte van een schadegeval – Te leveren
bewijsstukken

Artikel 7 – Uitgesloten risico’s

§1 Een werkloosheid of een volledige invaliditeit die in
aanmerking komt voor vergoeding dient binnen de 120 dagen
aan BNP Paribas Fortis te worden aangegeven. Deze termijn
gaat in vanaf de datum van de ontslagbrief of het begin van de
invaliditeit.
§2 Bij de aangifte van een schadegeval bezorgt de
verzekeringsnemer de verzekerde een lijst van alle voor de
verzekeraar vereiste documenten om een onderzoek in te
stellen. De ingevulde documenten moeten aan de verzekeraar
worden toegezonden.
§3 Bij een verklaring van een schadegeval ten gevolge van een
werkloosheid moet de verzekerde in elk geval de volgende
bewijsstukken bezorgen aan de verzekeraar:
een kopie van het C4-formulier afgeleverd door de
werkgever;

§1 Is niet gedekt, de werkloosheid die als oorsprong heeft :
a)
het aflopen van een arbeidscontract van bepaalde duur,
welke vorm dit contract ook heeft;
b)
een ontslag omwille van zware fout;
c)
een ontslagname van de verzekerde;
d) een beëindiging van de arbeidsovereenkomst door een
akkoord tussen partijen;
e)
een pensioen, een brugpensioen of een vervroegd
pensioen;
f)
een tijdelijke of economische werkloosheid;
g)
een
deeltijdse
werkloosheid
met
of
zonder
inkomstengarantie-uitkering;
h) een
werkloosheid
met
bedrijfstoeslag
(vroeger
‘brugpensioen’).
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-

een attest opgemaakt door de RVA of door het organisme
dat de werkloosheidsvergoeding betaalt, dat bevestigt
dat de verzekerde voldoet aan de toelatings- en
toekenningsvoorwaarden en met de melding van de
eerste dag van vergoeding;
maandelijks, elk attest dat bewijst dat hij voldoet aan de
voorwaarden voor de vergoeding zoals hierboven
vermeld.
§4 In het kader van de waarborg invaliditeit, dienen de
geneesheren die de verzekerde behandelen of behandeld
hebben, ertoe gemachtigd te worden alle inlichtingen
betreffende de gezondheidstoestand van de verzekerde mee te
delen aan de adviserende arts van de verzekeraar. Aan de
verzekeraar of aan zijn adviserende arts moeten ook binnen 30
dagen de verdere inlichtingen verstrekt worden die door hen
worden gevraagd. Het bestaan, de duur en de graad van de
invaliditeit worden door de raadgevende geneesheer van de
verzekeraar bepaald, rekening houdend met de hem ter
beschikking gestelde gegevens. De verzekeraar kan de
verzekerde vragen om zich aan medische onderzoeken te
onderwerpen bij een geneesheer die door de verzekeraar wordt
aangeduid.
§5 Indien hij dit noodzakelijk acht, kan de verzekeraar elk
document dat hem nuttig lijkt voor de behandeling van een
schadegeval vragen. De verzekeraar kan zijn dekking weigeren
indien de verzekerde de in dit artikel vermelde verplichtingen
niet nagekomen heeft.
§6 Indien de verplichtingen van dit artikel niet worden
nageleefd, en er daardoor een nadeel voor de verzekeraar
ontstaat, kan deze laatste aanspraak maken op een
vermindering of beëindiging van zijn uitkeringen en in
voorkomend geval op de gehele of gedeeltelijke terugbetaling
van de ten onrechte uitgekeerde vergoedingen. De verzekeraar
kan zijn dekking weigeren indien de verzekerde, met bedrieglijk
opzet, de in dit artikel vermelde verplichtingen niet is
nagekomen.

de groep, waarvan AG Insurance deel uitmaakt alsook met de
mededeling ervan aan andere derden wanneer de uitvoering
van de verzekeringsovereenkomst dit vereist of in geval van
wettig belang.
De toegang tot de persoonsgegevens is beperkt tot de
personen die ze nodig hebben voor de uitoefening van hun
taken.
De
weigering
van
de
betrokkene
om
bepaalde
persoonsgegevens mee te delen waar AG Insurance nv en/of
BNP Paribas Fortis om vraagt, kan het ontstaan van
contractuele relaties verhinderen, de aard van contractuele
relaties wijzigen of het beheer van contractuele relaties
beïnvloeden.
De verzekerde heeft het recht om zich, op verzoek en
kosteloos, te verzetten tegen het gebruik van zijn
persoonsgegevens voor direct marketing. In de mate dat het
gaat om persoonsgegevens die hem betreffen, heeft hij een
recht tot toegang en een recht op verbetering van onjuiste
gegevens. Hiertoe dient een gedagtekend en ondertekend
schriftelijk verzoek gericht te worden aan één van de
bovenvermelde adressen.
De verzekerde kan met de verzekeraar communiceren in het
Frans. Alle contractuele documenten zijn beschikbaar in het
Frans.
Indien de verzekerde een klacht te melden heeft, kan hij die
overmaken aan AG Insurance nv, Dienst Klachtenbeheer, E.
Jacqmainlaan
53
te
B-1000
Brussel
(e-mail:
customercomplaints@aginsurance.be).
Indien de oplossing die AG Insurance nv voorstelt de
verzekerde geen voldoening schenkt, kan hij het geschil
voorleggen aan: Ombudsman van de Verzekeringen, De
Meeûsplantsoen 35 te B-1000 Brussel, www.ombudsman.as of
per e-mail: info@ombudsman.as. Elke klacht betreffende de
tussenpersoon die deze verzekering aanbiedt, kan eveneens
gericht worden aan de Ombudsman van de Verzekeringen.

Artikel 9 – Administratieve en juridische bepalingen

Het feit van een klacht te formuleren ontneemt niet de
mogelijkheid een rechtszaak te beginnen.

Op deze verzekering is het Belgische recht van toepassing,
meer bepaald de Wet van 4 april 2014 betreffende de
verzekeringen. Alle geschillen in verband met dit contract
behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de Belgische
rechtbanken.
Elke kennisgeving aan de verzekerde wordt geldig gedaan op
zijn laatst bekende adres bij de verzekeringsnemer.
De verzekerde gaat akkoord met de registratie en de
verwerking van zijn persoonsgegevens door AG Insurance nv,
met maatschappelijke zetel te E. Jacqmainlaan 53 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 verzekerde gaat
akkoord met de registratie en de verwerking van zijn
persoonsgegevens met het oog op het beheer van de relaties
die uit de verzekeringsovereenkomst voortvloeien, het
voorkomen van misbruik en fraude, de opmaak van statistieken
en testen en de commerciële prospectie inzake producten
gepromoot door de vennootschappen van de financiële
groepen waarvan ze deel uitmaken.
De verzekerde gaat akkoord met de uitwisseling van die
gegevens tussen AG Insurance nv en de vennootschappen van
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