FBN 2013.01
Algemene voorwaarden
ARTIKEL 1

DEFINITIES
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Verzekeringnemer
De persoon die de verzekering sluit of diens rechtsopvolger(s).
Verzekerde
De persoon op wiens leven de verzekering is gesloten.
Meeverzekerde kinderen
Kinderen tot de leeftijd van 18 jaar die behoren tot het gezin, op voorwaarde
dat ze zijn aangemeld bij de verzekeraar.
Achtergebleven partner bij wettelijk samenwonenden
De persoon, die tot het overlijden van de verzekeringnemer / verzekerde met
de verzekeringnemer / verzekerde wettelijk samenwonenden heeft gehad,
zoals bedoeld in titel 1475 en volgende van het Burgerlijk Wetboek.
Partner
Onder partner wordt begrepen de echtgeno(o)t(e) of de persoon waarmee de
verzekerde duurzaam een gezamenlijke huishouding voert, mits dat laatste
aan de verzekeraar kan worden aangetoond.
Verzekeraar
Ardanta
Ardanta is een onderdeel van ASR Levensverzekering N.V..
Correspondentieadres:
De Ruyterlaan 8, 7511 JH Enschede
Postbus 346, 7500 AH, Enschede, Nederland.
ASR Levensverzekering N.V. is een naamloze vennootschap naar Nederlands
recht, met sociale zetel te:
Archimedeslaan 10, 3584 BA Utrecht.
Postbus 2072, 3500 HB Utrecht, Nederland.
Directie
De directie van de verzekeraar.

ARTIKEL 2

GRONDSLAG VAN DE VERZEKERING
2.1 Overeenkomst
De verzekering is gegrond op de schriftelijke verklaringen van de
verzekeringnemer en de verzekerde, gedaan met het oog op het sluiten van
de verzekering.
2.2 Digitale aanvraag
Indien de verzekering digitaal is aangevraagd of gewijzigd, is om de
bewijskracht van de aanvraag te regelen, op de verzekering het bepaalde in
dit artikel van kracht. De door de verzekeringnemer verstrekte gegevens
waarop de verzekering is gebaseerd, worden in de polis vastgelegd.
De verzekeringnemer dient bij ontvangst van de polis de juiste verwerking van
deze gegevens te controleren en de bij de polis behorende clausulebladen
voor akkoord te ondertekenen.
Een exemplaar moet worden teruggestuurd aan Fortis Bank op volgend
adres: PB 30000 – 1000 BRUSSEL.
Indien deze gegevens niet correct zijn verwerkt, dient de verzekeringnemer de
volledige polis en de clausulebladen per omgaande terug te sturen aan Fortis
Bank – PB 30000 – 1000 BRUSSEL.
Voor zover voor deze verzekering domiciliering van de premie is
overeengekomen, bevestigt de verzekeringnemer door het bij de polis
behorende clausuleblad voor akkoord te ondertekenen, tevens deze
machtiging tot domiciliering.
Een exemplaar van de polis blijft in bezit van de verzekeringnemer. Wanneer
Fortis Bank binnen 30 dagen na de afgiftedatum alle exemplaren van de polis
niet heeft terugontvangen is hetgeen in deze polis is vastgelegd onverminderd
van kracht op voorwaarde dat de eerste premie betaald werd..
2.3 Basis van het contract, tariefgarantie en onbetwistbaarheid
A.

Verzekering
De overeenkomst inzake een naturauitvaartverzekering.

B.

Polis
De schriftelijke vastlegging van de verzekering, bestaande uit algemene
voorwaarden, de bijzondere voorwaarden en de eventuele speciale clausules
en bijvoegselbrieven.

C.

Premie
Het bedrag dat wordt betaald als tegenprestatie voor de verzekerde
waarborgen.
Premievervaldatum
De datum waarop volgens de bijzondere voorwaarden een premie vervalt.
Fortis Bank
BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3, B-1000 Brussel
RPR Brussel - BTW BE0403.199.702
Tussenpersoon erkend onder FSMA-nr. 25.879
Correspondentieadres voor deze polis/
PB 30000 – 1000 Brussel

D.

Uw verklaringen, de verklaringen van de verzekerde en de vermeldingen
die voorkomen in de geneeskundige getuigschriften en in andere
documenten die wij ontvangen naar aanleiding van de sluiting of de
wijziging van het contract, vormen de basis van het contract en maken
daarvan volledig deel uit.
De technische grondslagen van het toegepaste tarief zijn gewaarborgd
gedurende de ganse looptijd van uw verzekering, tenzij dit anders is
vermeld in uw bijzondere voorwaarden of we op uw vraag een
technisch element van uw contract wijzigen.
Het contract is onbetwistbaar vanaf het ogenblik dat het in werking
treedt, behalve in geval van bedrog.
Daarnaast kunnen wij de nietigheid van het contract niet inroepen op
grond van het verzwijgen of het onjuist meedelen van gegevens door u
of door de verzekerde, behalve indien dit opzettelijk is gebeurd.
Indien de leeftijd van de verzekerde onjuist is opgegeven, wordt het
verzekerd kapitaal vermeerderd of verminderd in functie van de
werkelijke leeftijd die in acht had moeten genomen worden.
Alle in uw contract vermelde datums nemen een aanvang om nul uur.

ARTIKEL 3

AANVANG EN EINDE VAN DE VERZEKERING
3.1 Aanvang van de verzekering
Behoudens de eventueel verstrekte voorlopige dekking zijn de verzekerde
risico’s gedekt vanaf de ingangsdatum van de verzekering zoals vermeld in
de bijzondere voorwaarden.
3.2 Opzegtermijn
De verzekeringnemer heeft het recht binnen 30 dagen na ontvangst van de
polis de verzekering op te zeggen. Deze opzegging dient schriftelijk te
geschieden. Vanaf het moment dat de opzegging de verzekeraar heeft
bereikt, wordt de verzekering geacht nimmer tot stand te zijn gekomen.
Reeds betaalde premies worden terugbetaald.
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3.3 Einde van de verzekering
Deze verzekering eindigt:
A.

door opzegging van de verzekering. Deze opzegging dient schriftelijk
door de verzekeringnemer te geschieden. Vanaf het moment dat de
opzegging de verzekeraar bereikt, wordt de verzekering beëindigd;

B.

op het moment dat het verzekerde bedrag wordt uitgekeerd;

C.

bij volledige afkoop.

ARTIKEL 4

PREMIE EN KOSTEN
4.1 Periodieke premiebetaling
Voor een verzekering met periodieke premiebetaling is de premie op de
premievervaldag bij vooruitbetaling verschuldigd.
4.2 Niet betaalde premie
A.
De betaling van een premie of een gedeelte ervan is niet verplicht.
Indien de eerste premie niet wordt betaald, treedt het contract niet in
werking. Dit betekent dat wij geen kapitaal zullen uitbetalen.
B.
De niet-betaling van de premie brengt de reductie of de omzetting van
uw contract met zich mee.
C.
Indien uw contract geen aanvullende verzekering bevat, brengt de nietbetaling van één van de volgende premies de reductie van uw contract
met zich mee.
Voor de berekening van de reductiewaarde wordt de vervaldag van de
eerste niet-betaalde premie in aanmerking genomen. Indien de
afkoopwaarde op die dag kleiner is dan het bedrag dat vermeld wordt
in de aangetekende brief die wij u zullen toesturen, zal tot de afkoop in
plaats van tot de reductie worden overgegaan, tenzij u ons schriftelijk
vraagt de reductie te behouden.
De reductie gebeurt door de verzekerde prestatie bij overlijden te
verminderen en hiervoor de theoretische afkoopwaarde, verminderd
met de
reductievergoeding, aan te wenden tot die is uitgeput.
D.
In geval van niet-betaling van de premie heeft de reductie, de
opzegging of de afkoop uitwerking 30 dagen na de verzending van de
aangetekende brief waarin wij u aan de gevolgen van nietbetaling
herinneren.
E.
U hebt het recht om schriftelijk de reductie van uw contract te vragen.
In dat geval zullen wij onmiddellijk overgaan tot de reductie van uw
contract. De reductie is onderworpen aan dezelfde voorwaarden en
modaliteiten als die voorzien in artikel 8 hierna.
4.3 Vooruitbetaalde premie
Over de premietermijn, waarvoor premie is betaald en waarbinnen een
verzekerde overlijdt, is de premie geheel verschuldigd.
4.4 Verhoging
De verzekeringnemer heeft het recht om gedurende de looptijd van de
verzekering het verzekerd bedrag te verhogen, voor zover passend binnen
de dan bij de verzekeraar geldende acceptatievoorwaarden en tegen de als
dan geldende tarieven.

ARTIKEL 5

RISICODEKKING

5.2.1 Duur kinderdekking
Een eenmaal verzekerde kinderdekking blijft van kracht tot de einddatum van
de premiebetaling of zoveel langer als het kind aan de betreffende bepalingen
voldoet en de verzekering bestaat.
5.2.2 Premievrijmaken
Bij premievrij maken vervalt de kinderdekking.
5.2.3 Overlijden van verzekerde
Bij overlijden van de verzekeringnemer vervalt de kinderdekking.
5.2.4 Levenloos geboren kind
Bij de geboorte van een levenloos kind is de in dit artikel vermelde dekking
niet van toepassing.
5.3 Geboorte van een levenloos kind en overlijden van een niet verzekerd
kind binnen één maand na de geboorte
Bij de geboorte van een voldragen levenloos kind of bij overlijden van een niet
verzekerd kind jonger dan één maand, wordt een uitbetaling gedaan als:
A.

op het leven van één of beide ouders een Uitvaartzorg Verzekering van
kracht is en bovendien;

B.

de levenloze geboorte of het overlijden wordt aangetoond door de
inlevering van een bewijs van de Burgerlijke Stand;

C.

er binnen Fortis geen uitbetaling uit hoofde van een Uitvaartzorg
Verzekering is gedaan.

Het uit te betalen bedrag is € 1.250,-.
5.4 Ongevallendekking
Ingeval de verzekerde voor de 65-jarige leeftijd overlijdt ten gevolge van een
hem overkomen ongeval, ontvangen de erfgenamen van de verzekerde een
uitkering in contanten van € 2.500 met dien verstande dat deze uitkering €
1.250 is indien de verzekerde jonger is dan tien jaar.
Uitgesloten is het overlijden als gevolg van een ongeval dat verband houdt
met atoomkernreacties of molest- of oorlogshandelingen.
Onder ongeval in deze zin wordt verstaan een van buiten komende,
plotselinge, van de wil van de verzekerde onafhankelijke, gewelddadige
inwerking op het lichaam van de verzekerde, die rechtstreeks dusdanig
medisch vast te stellen letsel veroorzaakt, dat het overlijden binnen een jaar
na deze inwerking het gevolg is.
5.5 Emotionele nazorg voor kinderen
Ingeval van overlijden van een ouder wordt voor kinderen tot 16 jaar een extra
vergoeding verstrekt tot maximaal € 500 per gezin voor het inwinnen van
deskundige hulp.
5.6 Gezinsvrijstelling

5.1 Overlijdensdekking
De hoogte van de verzekerde overlijdensdekking is in de polis omschreven.
5.2 Kinderdekking
Indien een kind van de verzekeringnemer en/of van de partner, jonger dan 18
jaar, bij de verzekeraar is aangemeld is de kinderdekking meeverzekerd.
Onder kinderen van de verzekeringnemer en/of van de partner wordt
verstaan:
A.

B.

De kinderen met wie de verzekeringnemer en/of de partner als vader of
moeder, in de zin van het burgerlijk wetboek, in familierechtelijke
betrekking staat.
Stief- en pleegkinderen die in het gezin van de verzekeringnemer zijn
opgenomen.

Bij overlijden van een kind van de verzekeringnemer en/of van de partner voor
de 18-jarige leeftijd van het kind wordt een bedrag voor de uitvaartkosten
vergoed tot een maximum bedrag van de laagst verzekerde dekking van de
verzekeringnemer of diens partner.

5.6.1 Vrijstelling
Bij overlijden van de verzekerde voor de 65e verjaardag kunnen de
gezinsleden zoals hierna onder sub 1 vermeld geheel of gedeeltelijk worden
vrijgesteld van verdere premiebetaling, voor die Uitvaartzorg Verzekeringen
die recht geven op uitsluitend een uitkering bij overlijden. De volgende
voorwaarden zijn van toepassing:
A.

Op het tijdstip van overlijden is op het leven van de achtergebleven
partner en ieder van de minderjarige kinderen ouder dan twee
maanden, een Uitvaartzorg Verzekering als hiervoor bedoeld van
kracht.

Deze Uitvaartzorg Verzekeringen zijn gesloten voor de 50ste verjaardag van
de overleden verzekerde.
Al deze verzekeringen zijn tenminste een vol jaar van kracht en voor die
verzekeringen zijn gedurende een jaar of langer de verschuldigde premies
voldaan. Deze voorwaarden gelden niet voor kinderen jonger dan een jaar op
wier leven binnen één maand na hun geboorte een Uitvaartzorg Verzekering
als hiervoor bedoeld is gesloten.
Vrijgesteld wordt de premie voor een kapitaal, dat zowel voor de partner als
voor elk van de minderjarige kinderen maximaal gelijk is aan het kapitaal dat
tengevolge van het overlijden van de betreffende verzekerde wordt uitbetaald.
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5.6.2 Uitsluiting
Van vrijstelling wordt het volgende uitgesloten:
A.

Verzekeringen die tot een verminderd bedrag premievrij zijn gemaakt
overeenkomstig artikel 8.

B.

Verhogingen van de verzekerde bedragen op grond van winstdeling
overeenkomstig artikel 10.

C.

In geval van gedeeltelijke vrijstelling vindt deze plaats in volgorde van
ouderdom van de verzekeringen waarbij de oudste verzekering het
eerst wordt vrijgesteld.

5.6.3 Algemeen
De vrijstelling gaat in op de eerste premievervaldag na het overlijden van de
verzekeringnemer of diens partner. De verzekeraar is gehouden, na de
kennisgeving van overlijden van de verzekeringnemer of diens partner, van de
vrijstelling van premiebetaling een schriftelijk bewijs af te geven.

ARTIKEL 6

Wanneer de theoretische afkoopwaarde niet volstaat om de dekking te
handhaven van de verzekerde prestaties bij overlijden, heeft de vermindering
van die prestaties uitwerking ten vroegste 30 dagen na de verzending door
de verzekeringsonderneming aan de verzekeringnemer van een
aangetekende brief waarin aan de gevolgen van de niet-betaling wordt
herinnerd.
Indien na premievrijmaking de verzekerde waarde lager is dan 100 EUR dan
wordt automatisch overgegaan tot afkoop conform artikel 7.

UITSLUITING OVERLIJDENSRISICO
ARTIKEL 9
6.1 Beperking
Is de verzekerde op de ingangdatum van de verzekering 65 jaar of ouder dan
worden bij zijn overlijden in het eerste verzekeringsjaar uitsluitend de betaalde
premies teruggegeven.
6.2 Uitsluiting
De hieronder opgesomde risico’s zijn nooit gedekt.
A.
Het overlijden van de verzekerde als gevolg van zelfmoord, gepleegd
binnen het jaar dat volgt op de datum van de inwerkingtreding, het
opnieuw in werking stellen of de verhoging van de verzekerde
waarborgen die niet voorzien waren vanaf de aanvangsdatum van het
contract. In de laatste twee gevallen heeft de uitsluiting enkel betrekking
op het deel van de verzekerde waarborgen dat het voorwerp uitmaakt
van het opnieuw in werking stellen of van de verhoging.
B.
Het overlijden van de verzekerde veroorzaakt door de opzettelijke daad
of op aansporing van de verzekeringsnemer (indien deze niet dezelfde
persoon is als de verzekerde) of van één van de begunstigden.
C.
Het overlijden van de verzekerde dat het gevolg is van een rechtelijke
veroordeling of dat zijn onmiddellijke en rechtstreekse oorzaak vindt in
een daad die gelijk is aan of zou kunnen gekwalificeerd worden als een
misdaad of een opzettelijk wanbedrijf met de verzekerde als dader of
mededader en waarvan hij de gevolgen had kunnen voorzien.

ARTIKEL 7

UITKERING
9.1 Overlijden verzekerde
Bij overlijden van de verzekerde zal het verzekerde bedrag worden uitgekeerd
na overlegging van de polis en een uittreksel of een kopie van de
overlijdensakte.
Indien één van bovengenoemde overlijdensbewijzen niet kan worden
overgelegd, dan kan worden volstaan met overlegging van andere
bescheiden, waaruit het niet meer in leven zijn naar de mening van de
verzekeraar voldoende blijkt.
9.2 Bewijzen
De verzekeraar heeft steeds de bevoegdheid bij uitkering van enig verzekerd
bedrag, op de door zijn gewenste wijze, gegevens en bewijzen te verlangen,
alsmede een bewijs dat de laatst verschuldigde premie is betaald.
9.3 Uitbetaling
Tot beloop van het verzekerde bedrag, betaalt de verzekeraar de kosten van
de uitvaart op voorlegging van de betreffende facturen aan de persoon of
rechtspersoon die aantoont deze kosten te hebben of zullen dragen. Het
eventuele restant wordt uitbetaald aan de wettige erfgenamen van de
verzekerde, mits deze hun hoedanigheid bewijzen.

AFKOOP
ARTIKEL 10
A. Recht van afkoop
U kunt uw contract volledig afkopen wanneer u over het recht van afkoop
beschikt en de nodige formaliteiten uitvoert. Wij betalen dan de
afkoopwaarde uit.
In bepaalde gevallen kan de uitoefening van uw recht van afkoop beperkt zijn.
Zo kunt u bijvoorbeeld uw contract niet afkopen indien u het recht van afkoop
hebt overgedragen of in pand gegeven aan een derde.
B. Hoe kunt u uw recht van afkoop uitoefenen en hoe wordt de
afkoopwaarde berekend?
Als u uw contract wenst af te kopen, dient u dit schriftelijk bij ons aan te
vragen.
Voor de berekening van de afkoopwaarde wordt rekening gehouden met de
datum van de aanvraag van de afkoop. De afkoop heeft uitwerking op de
datum waarop u het kwijtschrift of elk ander gelijkwaardig document voor
akkoord ondertekent. Vanaf dat ogenblik is het overlijden van de verzekerde
niet langer gedekt.
Het ondertekende kwijtschrift en de originele bijzondere voorwaarden dienen
ons te worden bezorgd.
Daarna betalen we de theoretische afkoopwaarde van uw contract,
verminderd met een afkoopvergoeding en de eventuele verplichte
inhoudingen, zoals bijvoorbeeld bedrijfsvoorheffing.

WINSTDELING
Is blijkens de polis de verzekering gesloten met recht op aandeel in de winst,
dan deelt deze in de winst over elk boekjaar. Hierbij gelden de hierna
volgende voorwaarden:
A.

de verzekering bestaat op 31 december van dat jaar

B.

de verzekering heeft een vol jaar bestaan

C.

de verzekering is niet premievrij gemaakt als geregeld in artikel 8

D.

de verzekerde is in leven

De winstdeling is gebaseerd op overrentedeling. De overrentedeling wordt
berekend op basis van het overrente percentage, voor zover positief, en de
winstdelende technische voorziening berekend op 31 december boekjaar.
Het overrente percentage is gelijk aan het gemaakte portefeuillerendement
minus de rekenrente en minus een vaste marge. De overrentedeling wordt
aangewend ter verhoging van de verzekerde bedragen welke blijkens de polis
daarvoor in aanmerking komen.

ARTIKEL 8

PREMIEVRIJ MAKEN
De verzekering kan hetzij op schriftelijk verzoek van de verzekeringnemer,
hetzij na het niet betalen van de premie, premievrij gemaakt worden.
De reductie gebeurt door de verzekerde prestaties bij overlijden te handhaven
en hiervoor de theoretische afkoopwaarde aan te wenden tot die is uitgeput.
De verzekeringsonderneming waarschuwt schriftelijk de verzekeringnemer
voor de gevolgen van de niet-betaling van de premies.
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ARTIKEL 11

KLACHTENREGELING
11.1 Klacht
De belanghebbende kan een klacht indienen bij de verzekeraar. De klacht kan
schriftelijk, onder vermelding van naam, adres en contractnummer, gericht
worden aan Ardanta Klachtenservice, Postbus 346, 7500 AH Enschede of
aan Fortis Bank, PB 30000, 1000 Brussel of aan de Ombudsman van
Verzekeringen, de Meeüsplantsoen 35 – 1000 Brussel.
11.2 Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
Het Belgische recht is van toepassing op dit verzekeringscontract.
Alle geschillen in verband met dit contract behoren uitsluitend tot de
bevoegdheid van de Belgische rechtbanken.

ARTIKEL 12

SLOTBEPALINGEN
12.1 Adreswijziging
De verzekeringnemer dient de verzekeraar schriftelijk mee te delen naar welk
adres de voor hem bedoelde correspondentie gezonden kan worden. Voor
de uitvoering van de overeenkomst is voor verzekeraar het laatst bekende
adres bepalend.
Adreswijzigingen voor deze polis kunnen gestuurd worden naar Fortis Bank –
PB 30000 - 1000 Brussel
12.2 Wijzigingen
Wijzigingen in de verzekering zijn alleen van kracht nadat hiervan door
Ardanta een schriftelijk bewijs is afgegeven.
12.3 Nieuwe polis
Indien door de verzekeringnemer voldoende aannemelijk is gemaakt dat de
polis verloren is gegaan, kan deze worden vervangen op door de verzekeraar
te stellen voorwaarden.
Aan deze vervanging zijn kosten verbonden. Bij vervanging wordt een nieuwe
polis uitgereikt waardoor de oude polis zijn waarde verliest.
12.4 Belening
Deze verzekering is bij de verzekeraar niet beleenbaar.

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.
De betrokkenen gaan akkoord met de uitwisseling van die gegevens tussen
Ardanta en de vennootschappen van Fortis en/of de
verzekeringsbemiddelaars waarmee Ardanta werkt, alsook met de
mededeling ervan aan andere 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 Ardanta en/of Fortis Bank 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 Ardanta 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. 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 een schriftelijk verzoek gericht te worden aan bovenvermeld(e)
adres(sen).

12.5 Uitbetalingen
De uit hoofde van de verzekering uit te betalen bedragen zijn uitsluitend
verschuldigd en betaalbaar door het hoofdkantoor van de verzekeraar, in
Euro. Van de uit te betalen bedragen worden eventueel vervallen en niet
betaalde premies en de daarover verschuldigde intrest afgehouden. Ardanta
vergoedt geen intrest over de tijd gelegen tussen het opvorderbaar worden
en de feitelijke uitbetaling van bedragen.
12.6 Afwijkende bepalingen
Indien en voor zover in de polis en/of daarbij behorende clausuleblad(en) van
deze algemene voorwaarden is afgeweken, prevaleert het in de polis
respectievelijk het clausuleblad bepaalde.
12.7 Wijziging voorwaarden
Behoudens wettelijke bepalingen zijn deze voorwaarden van kracht
gedurende de volledige looptijd van de overeenkomst
12.8 Voorbehoud
Alle verstrekte informatie in het kader van deze overeenkomst inzake een
uitvaartverzekering is gebaseerd op de wet- en regelgeving, zoals deze van
kracht was op het moment dat de informatie over deze overeenkomst werd
gepubliceerd. De verzekeraar is niet aansprakelijk voor de directe of indirecte
schade die voortvloeit uit daarna veranderende wet- en regelgeving.
12.9 Restbepaling
In alle gevallen, waarin door deze voorwaarden niet is voorzien, zal de
verzekeraar naar redelijkheid handelen.
12.10 Privacy
De verzekeringsnemer en in voorkomend geval de verzekerde, hierna “de
betrokkenen”, gaan akkoord met de verwerking van hun persoonsgegevens
door Ardanta, onderdeel van ASR Levensverzekering N.V. met
maatschappelijke zetel te 3584 BA Utrecht, Archimedeslaan 10, Postbus
2072, 3500 HB Utrecht, Nederland, 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
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