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Definities
Voor de toepassing van dit verzekeringscontract wordt verstaan onder:
1. verzekeringsnemer
De persoon die de overeenkomst gesloten heeft;
2. wij
Ethias nv, rue des Croisiers 24, 4000 Luik
Verzekeringsonderneming toegelaten onder het nr. 0196 voor de beoefening van alle verzekeringstakken
Niet-Leven, de levensverzekeringen, de bruidsschats- en geboorteverzekeringen (KB van 4 en 13 juli 1979,
BS van 14 juli 1979) alsook de kapitalisatieverrichtingen (Beslissing CBFA van 9 januari 2007,
BS van 16 januari 2007)
RPR Luik BTW BE 0404.484.654

Rekening Belfius Bank: BE72 0910 0078 4416

BIC: GKCCBEBB;

2. verzekeringsnemer
de natuurlijke of de rechtsperso(o)n(en) die de verzekeringsovereenkomst afsluit(en);
3. verzekerde(n)
de als zodanig in de bijzondere of speciale voorwaarden vermelde perso(o)n(en);
4. begunstigde
elke persoon die gerechtigd is de vergoedingen te ontvangen waarin het verzekeringscontract voorziet;
5. risico passagier
de ongevallen die de verzekerde kunnen overkomen als gewoon passagier van alle luchtvaartuigen met een
vergunning voor luchtvervoer, luchttaxi’s en militaire transportvliegtuigen;
6. risico reis
de ongevallen die kunnen overkomen tijdens de in de bijzondere voorwaarden vermelde reis, met inbegrip van
het hiervóór bepaalde risico Passagier;
7. ongeval
de plotse gebeurtenis die lichamelijk letsel voor gevolg heeft en waarvan de oorzaak of één der oorzaken buiten
het organisme van het slachtoffer ligt.
Worden met ongevallen gelijkgesteld:
a) verdrinking;
b) vergiftiging en verstikking door het onvrijwillig innemen van een schadelijke stof;
c) tetanus, razernij of miltvuur;
d) verstuiking, spierscheuring en -verrekking ingevolge een plotse krachtinspanning;
e) lichamelijk letsel of overlijden naar aanleiding van daden gesteld ter vrijwaring van personen, goederen of
belangen;
f ) aantasting van de gezondheid die het rechtstreeks en onmiddellijk gevolg is van een verzekerd ongeval;
g) lichamelijk letsel dat het gevolg is van symptomen van een ziekelijke toestand van het slachtoffer; er wordt
nader bepaald dat pathologische gevolgen van deze ziekelijke toestand niet verzekerd zijn.
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•

Doel en omvang van de verzekering
Artikel 1
Wij waarborgen de in de bijzondere of speciale voorwaarden bepaalde vergoedingen bij een ongeval overkomen
aan de verzekerde.

Artikel 2
Naar vermeld is in de bijzondere of speciale voorwaarden, dekt het verzekeringscontract het verzekeringsrisico
« Passagier » of het risico « Reis ».

•

Territoriale uitgestrektheid
Artikel 3
De verzekering geldt voor de in de bijzondere voorwaarden vermelde trajecten of reizen, maar in geen geval voor
reizen of verblijven in België.

•

Geldigheid - duur - verlenging
Artikel 4
Volgens de vermeldingen in de bijzondere of speciale voorwaarden, is de waarborg van het verzekeringscontract
geldig:
voor het risico « Passagier »
tijdens de trajecten op de aangegeven data of in de dito periode, aan boord van het luchtvaartuig, maar ook als de
verzekerde zich bevindt in de voor passagiers bestemde ruimte op de luchthaven van vertrek, transitluchthavens en
de luchthaven van bestemming;
voor het risico « Reis »
op de aangegeven aanvangsdatum vanaf het ogenblik dat de verzekerde zijn woon-, verblijf- of arbeidsplaats
verlaat tot op het ogenblik dat hij op de einddatum, in zijn woon-, verblijf- of arbeidsplaats aankomt.

Artikel 5
a) Indien het traject of de reis in de bepaalde periode beëindigd is, kan de verzekeringsnemer de duur van de
verzekering laten verlengen, op voorwaarde dat dit uitdrukkelijk aan ons wordt aangevraagd vóór het einde van
de waarborgperiode. Hij dient het bewijs te leveren van de datum van de aanvraag en verbindt er zich toe bij zijn
terugkeer de premie te betalen die met de verlenging overeenstemt.
b) In geval van overmacht wordt de verzekering automatisch verlengd met maximum vijftien dagen. Bij zijn
terugkeer moet de verzekeringsnemer het bewijs leveren van de overmacht en de premie betalen die met de
verlenging overeenstemt.

•

Waarborguitbreidingen
Artikel 6
De waarborg wordt uitgebreid tot ongevallen ingevolge gebeurtenissen die verband houden met:
a) al dan niet verklaarde oorlog, invasies, daden van buitenlandse vijanden, vijandelijkheden;
b) burgeroorlog, stakingen, oproer, gewelddaden van collectieve ingeving, al dan niet vergezeld van verzet tegen
de overheid, revoluties, opstanden, muiterijen;
c) militaire bezettingen, krijgswetten, staat van beleg, machtsgreep;
d) aanrandingen, misdaden, aanslagen;
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e) overmeestering, kaping of ongeoorloofde koerswijziging van luchtvaartuigen, ongeoorloofde daden tegen de
veiligheid van de luchtvaart;
f ) daden met politieke of terroristische doeleinden, gepleegd door één of meer personen, al dan niet
vertegenwoordigers van een soevereine macht;
g) een daad van terrorisme, zoals gedefinieerd en geregeld door de wet van 1 april 2007 (BS 15 mei 2007). In dit
kader is Ethias toegetreden tot de vzw TRIP (Terrorism Reinsurance and Insurance Pool). Zowel het principe
als de modaliteiten m.b.t. de vergoeding van een schadegeval voortvloeiend uit een daad van terrorisme
worden voortaan bepaald door een Comité dat losstaat van de verzekeringsondernemingen en dat is opgericht
overeenkomstig artikel 5 van de wet van 1 april 2007. Voor het geheel van onze verbintenissen ten aanzien van
al onze verzekerden dekken wij overeenkomstig de bepalingen van deze wet, gezamenlijk met de andere leden
van de vzw en de Belgische Staat, de gebeurtenissen voorgevallen in een kalenderjaar tot 1 miljard euro.
Wij behouden ons nochtans het recht voor om de uitbreidingen vermeld onder a), b) en c) hierboven niet te dekken
of ze slechts te dekken tegen betaling van een bijpremie, wanneer de verzekerde zich naar een streek begeeft waar
deze gebeurtenissen plaatshebben.

Artikel 7
Deze waarborguitbreidingen zijn niet toepasselijk indien de verzekerde actief of als aanstoker heeft deelgenomen
aan de handelingen die in artikel 6 omschreven zijn.

•

Vergoedingen
Artikel 8

A.

Overlijden
Behoudens tegenstrijdige bepalingen in de bijzondere of speciale voorwaarden, wordt de verzekerde vergoeding
uitsluitend en voor hen persoonlijk uitgekeerd:

•
•

aan de niet van tafel en bed of feitelijk gescheiden echtgenote van de verzekerde;
bij ontstentenis, aan de andere wettige erfgenamen van de verzekerde tot en met de derde graad.

Geen enkel ongeval geeft gelijktijdig recht op de vergoedingen bij overlijden en blijvende invaliditeit; de eventueel
voor blijvende invaliditeit betaalde vergoedingen worden afgetrokken van wat verschuldigd is bij overlijden wegens
dezelfde oorzaak en overkomen binnen de termijn van drie jaar, vanaf de dag van het ongeval.
De verdwijning van de verzekerde bij een vliegtuigongeval kan geen vermoeden van overlijden zijn.
De vergoedingen bij overlijden worden evenwel uitgekeerd bij verdwijning van het luchtvaartuig waarin de
verzekerde zich bevond, indien na drie maanden vanaf de dag van de verdwijning geen enkel nieuws vernomen is
van het luchtvaartuig of van wie zich aan boord bevonden.

B.

Blijvende lichamelijke invaliditeit
1. Modaliteit: bij de consolidatie van de letsels betalen wij een vergoeding die evenredig is met de graad van
lichamelijke invaliditeit en berekend op basis van het verzekerde bedrag.
2. Bepaling van de invaliditeitsgraad: de lichamelijke invaliditeit is de aantasting van de lichamelijke integriteit
van de verzekerde. De graad ervan wordt bij medische beslissing bepaald volgens de officiële Belgische schaal
tot vaststelling van de invaliditeitsgraad, zonder 100 % te overschrijden en zonder rekening te houden met het
uitgeoefende beroep of de bezigheden van de verzekerde.
Ten laatste drie jaar na de datum van het ongeval worden de letsels contractueel als geconsolideerd beschouwd
en betalen wij de vergoeding op basis van de voorzienbare graad van blijvende invaliditeit.
Indien de gezondheidstoestand één jaar na het ongeval de consolidatie nog niet mogelijk maakt, betalen wij op
aanvraag, een voorschot gelijk aan de helft van het bedrag dat overeenstemt met de op dat ogenblik vermoede
graad van bestendige invaliditeit.
Een graad van blijvende lichamelijke invaliditeit die niet voorkomt in de officiële schaal wordt bepaald bij
vergelijking en naar analogie.
Eventuele invaliditeiten die reeds bestonden op het ogenblik van het ongeval, komen niet in aanmerking voor
bepaling van de invaliditeitsgraad.
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C.

Behandelingskosten
Wij betalen, tot beloop van het verzekerde bedrag en consolidatie van de letsels, maar ten hoogste gedurende
drie jaar:

•

alle kosten voor medisch noodzakelijke behandeling, verstrekt of voorgeschreven door een wettelijk bevoegde
geneesheer;

•
•
•
•
•

ziekenhuiskosten;
prothesekosten;
orthopedische kosten;
kosten voor esthetische chirurgie;
kosten voor aangepast vervoer.

Indien de verzekerde voor het ongeval terugbetalingen geniet krachtens de wetgevingen op de sociale zekerheid,
beroepsziekten en arbeidsongevallen of persoonlijke gezins- of groepspolissen, betalen wij voor elk schadegeval
het verschil tussen de gedragen kosten en de genoemde terugbetalingen aan de verzekerde terug.
Wij, die gehouden zijn tot betaling van of die de hierboven vermelde behandelingskosten hebben betaald, treden
in alle rechten en vorderingen die de verzekerde kan hebben tegen de voor het ongeval aansprakelijke derden.
De verzekerde kan derhalve niet afzien van om het even welk verhaal zonder onze voorafgaande toestemming.

•

Uitsluitingen
Artikel 9
Zijn steeds van de verzekering uitgesloten, ongevallen overkomen ingevolge:
a) het besturen van luchtvaartuigen of het uitoefenen van iedere andere functie aan boord in verband met de
vlucht;
b) het beoefenen van de volgende sporten: valschermspringen, zweefvliegen en deltavliegen;
c) het deelnemen aan competities, weddenschappen, uitdagingen of onmiskenbaar roekeloze handelingen;
d) het feit dat de verzekerde niet langer meer de controle over zijn daden heeft of in staat van dronkenschap of
onder invloed van verdovende middelen is;
e) opzettelijke daden van de verzekerde, van de verzekeringsnemer of van een begunstigde;
f ) natuurrampen;
g) wijziging van de atoomkern, kernsplitsing of radioactiviteit.

Artikel 10
Zijn van de verzekering uitgesloten, behoudens afwijking van de bijzondere of speciale voorwaarden en betaling van
een bijpremie:
a) passagiers van door een privépiloot bestuurd luchtvaartuig;
b) ongevallen ingevolge:
1. het gebruik als bestuurder of passagier van tweewielige motorrijtuigen met een cilinderinhoud van meer
dan 50 cm3;
2. bezoldigde handarbeid;
3. de aanwezigheid van de verzekerde in mijnen, steengroeven en springstoffabrieken;
4. het beoefenen van de volgende sporten: alpineskiën, speleologie, alpinisme, diepzeeduiken met autonoom
ademhalingsapparaat, safari.
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Artikel 11
Kinderen onder de 15 jaar kunnen niet verzekerd worden tegen overlijden; nochtans zullen wij, tegen overlegging
van de bewijsstukken, een vergoeding voor begrafeniskosten betalen tot beloop van het in de bijzondere
voorwaarden vermelde maximumbedrag.
De ongevallen die een blijvende fysiologische invaliditeit van minder dan 20 % tot gevolg hebben en personen
boven de 70 jaar treffen, worden niet vergoed.
Personen van 75 jaar en ouder zijn niet meer verzekerd.

•

Verplichtingen van de verzekeringsnemer en van de verzekerde
Artikel 12
Dit verzekeringscontract is opgesteld volgens de gegevens en inlichtingen verstrekt door de verzekeringsnemer, die
voor hun nauwkeurigheid instaat.
Bij het afsluiten van het verzekeringscontract heeft de verzekeringsnemer dus de meldingsplicht van alle
omstandigheden die hem bekend zijn en waarvan hij redelijkerwijze kan veronderstellen dat ze voor ons elementen
bevatten die bepalend zijn bij de beoordeling van het risico.

Artikel 13
De premie is vooraf betaalbaar bij aanbieding van de factuur of bij bericht van de vervaldag, en is haalschuld
voor ons. In elk geval staat een verzoek om de premie en bijkomende kosten te betalen gelijk met het aan huis
aanbieden van de kwitantie.
Alle onder gelijk welke benaming en door ongeacht welke autoriteit ten laste van ons uit hoofde van geïnde premies
of verzekerde sommen geheven of te heffen taksen, belastingen en kosten zijn en blijven uitsluitend voor rekening
van de verzekeringsnemer en worden tegelijk met de premie geïnd.

Artikel 14
Indien wij nalaten om u te gepasten tijde een vaststaande, opeisbare en onbetwiste geldsom te betalen en indien u
ons daartoe aangetekend in gebreke hebt gesteld, dan vergoeden wij uw algemene administratieve kost, forfaitair
begroot op 10,00 euro.
Indien u nalaat om ons een gelijkaardige, zoals hierboven beschreven geldsom te betalen (bijvoorbeeld bij
niet-betaling van de premie), zal u ons dezelfde vergoeding verschuldigd zijn voor iedere aangetekende brief die wij
u zenden.
Als wij genoodzaakt worden om de invordering van een schuld toe te vertrouwen aan een derde, zal er van u
een schadevergoeding worden gevorderd, begroot op 10 % van het verschuldigde bedrag met een minimum van
10,00 euro en een maximum van 100,00 euro.

Artikel 15
Bij schadegeval moet de verzekerde:
1. alle redelijke maatregelen treffen om de gevolgen van een schadegeval te voorkomen of te beperken;
2. zo vlug mogelijk, en uiterlijk binnen acht dagen, aan ons aangifte doen van het schadegeval, en de
omstandigheden ervan, (ondermeer de plaats, de datum en het uur), van de gekende of vermoede oorzaken
ervan en van de naam, de voornaam en de woonplaats van de eventueel aansprakelijke personen en van
de voornaamste getuigen. Wij zullen ons niet beroepen op deze termijn indien de aangifte zo spoedig als
redelijkerwijze mogelijk is geschied;
3. ons alle nuttige inlichtingen en bewijsstukken verschaffen en ons zo spoedig mogelijk alle stukken bezorgen in
verband met het schadegeval;
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4. alle richtlijnen volgen en alle stappen ondernemen waar wij om vragen;
5. een medisch attest bij iedere schademelding voegen;
6. de behandelende artsen toelaten aan onze adviserende geneesheren alle inlichtingen te verstrekken over de
gezondheidstoestand van de verzekerde;
7. de nodige maatregelen treffen, opdat onze afgevaardigden de verzekerde kunnen ontmoeten en de
geneesheren deze steeds kunnen onderzoeken en alle opdrachten vervullen die wij noodzakelijk achten.

Artikel 16
Indien de verzekerde één van de verplichtingen, vermeld in artikel 14, niet nakomt, kunnen wij:

•
•
•

onze waarborg afwijzen indien de niet-naleving ervan gebeurde met bedrieglijk oogmerk;
in de andere gevallen, de vergoeding verminderen of terugvorderen tot beloop van het door ons geleden nadeel.

Diverse bepalingen
Artikel 17
De voor ons bestemde mededelingen en kennisgevingen moeten aan onze zetel gedaan worden; de voor de
verzekeringsnemer bestemde worden geldig gedaan op het adres dat hij in het verzekeringscontract heeft vermeld
of op zijn laatst gekende adres.
Ingeval er meerdere verzekeringsnemers zijn, is elke mededeling van ons, gericht aan een van hen, geldig ten
opzichte van allen.

Artikel 18
De verzekeringsnemer verbindt zich ertoe alle aangetekende of andere brieven en correspondentie, die wij of onze
gemachtigde afgevaardigden hem zouden toezenden, in ontvangst te nemen; hij is verantwoordelijk voor elke
inbreuk op deze verplichting.
Bij weigering van deze brieven en correspondentie, worden zij beschouwd als bij hem aangekomen.

Artikel 19
De speciale en bijzondere voorwaarden vullen de algemene voorwaarden aan en herroepen ze in de mate dat ze er
strijdig mee zijn.

Artikel 20
Het Belgisch recht is van toepassing op de verzekeringsovereenkomst.
Alle geschillen betreffende de totstandkoming, de geldigheid, de uitvoering, de interpretatie of de ontbinding van
deze overeenkomst behoren tot de exclusieve bevoegdheid van de Belgische Hoven en Rechtbanken.
De Nationale Bank van België houdt toezicht op de activiteiten van de verzekeringsondernemingen.
NBB: Nationale Bank van België
de Berlaimontlaan 14 - 1000 Brussel
Tel. 02 221 21 11 - Fax 02 221 31 00
www.nbb.be
Elke klacht over de verzekeringsovereenkomst of over het beheer van een schadegeval kan worden gericht aan:
Ethias « Dienst 2000 »
Prins-Bisschopssingel 73 - 3500 Hasselt
Fax 011 85 61 10
klachtenbeheer@ethias.be
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Ombudsdienst Verzekeringen
de Meeûssquare 35 - 1000 Brussel
Fax 02 547 59 75
info@ombudsman.as
Het indienen van een klacht doet geen afbreuk aan de mogelijkheid om een gerechtelijke procedure aan te
spannen.
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Aanvullende informatie MiFID
Artikel 21

Wijzen van communicatie en talen

Wijzen van communicatie
Wij communiceren via diverse kanalen met onze cliënten:

•
•
•

per brief of per e-mail op info@ethias.be;
per telefoon in het Nederlands op 011 28 27 91 en in het Frans op 04 220 37 30;
via onze kantoren: voor het dichtstbijzijnde kantoor, kan u terecht op onze site www.ethias.be/kantoren (NL) of
www.ethias.be/bureaux (FR).

Talen van communicatie
De communicatie met onze cliënten gebeurt in het Nederlands of in het Frans, naar keuze van de cliënt.
Al onze documenten (offertes, verzekeringsvoorstellingen, algemene voorwaarden, bijzondere voorwaarden, enz.)
zijn beschikbaar in het Nederlands en in het Frans.
Artikel 22

Samenvatting van het beleid inzake belangenconflicten van Ethias nv

Inleiding
Ethias nv is een verzekeringsonderneming die actief is op de Belgische financiële markt. Als verzekeringsagent
verdeelt zij ook levensverzekeringsproducten van Integrale.
Ethias nv is mogelijkerwijs blootgesteld aan belangenconflicten die voortvloeien uit de beoefening van deze
verschillende activiteiten. De bescherming van de belangen van haar cliënten is voor Ethias een essentiële prioriteit.
Daarom werkte zij een algemeen beleid uit dat haar bestuurders, leidinggevende personen en personeelsleden
toelaat zich in de mate van het mogelijke te wapenen tegen dit risico.
Definitie
Een belangenconflict is een conflict dat ontstaat wanneer twee of meerdere personen of entiteiten tegenstrijdige
belangen hebben die zouden kunnen leiden tot een potentieel verlies voor de cliënt.
Het belangenconflict is een complex begrip. Er kan zich een belangenconflict voordoen tussen Ethias, haar
bestuurders, effectieve leiders, haar medewerkers en verbonden agenten enerzijds en haar cliënten anderzijds
alsook tussen haar cliënten onderling.
Identificatie
Ethias nv identificeerde de mogelijke belangenconflicten in het geheel van haar activiteiten. Het kan met name de
volgende conflicten betreffen:

•
•
•
•

handelen als verzekeraar en verzekeringsagent;

•

toekennen van voordelen of vergoedingen aan bemiddelaars die een reële of schijnbare invloed kunnen hebben
op de objectiviteit van de analyse van de noden van de cliënt;

•
•

voorstellen van niet-aangepaste producten aan de cliënten (vereisten en noden, cliëntenprofiel, enz.);

verzekeren van meerdere cliënten in eenzelfde schadegeval;
verzekeren van een cliënt in meerdere hoedanigheden (in BA en in RB);
aanvaarden van geschenken of voordelen die een reële of schijnbare invloed kunnen hebben op de objectiviteit
en de onpartijdigheid van de medewerker;

oneigenlijk gebruik van vertrouwelijke informatie die betrekking heeft op een cliënt in het kader van een andere
cliëntrelatie.

Aangepaste preventiemaatregelen
Ethias nv heeft gepaste organisatorische en administratieve maatregelen getroffen om geïdentificeerde potentiële
belangenconflicten te voorkomen en te beheren.
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Controle van de informatie-uitwisseling
Binnen Ethias werden organisatorische maatregelen (aangeduid met de term Chinese wall) getroffen om
elke niet-toegelaten informatie-uitwisseling tussen medewerkers te voorkomen, om de geprivilegieerde
informatiestroom tussen verschillende operationele departementen te controleren en om te vermijden dat bepaalde
verantwoordelijkheden bij een en dezelfde persoon worden verenigd.
Gescheiden toezicht
Diensten die, in het geval van gemeenschappelijk beheer, belangenconflicten zouden kunnen genereren worden
door verschillende verantwoordelijken beheerd.
Stimuli
De vergoedingen, commissies en niet-geldelijke voordelen gestort aan of ontvangen van derden met betrekking tot
een geleverde dienst kunnen enkel worden aanvaard op voorwaarde dat u hiervan in kennis werd gesteld, zij de
kwaliteit van de dienstverlening verbeteren en geen schade berokkenen aan ons engagement noch aan dat van de
derde om uw belangen optimaal te behartigen.
Geschenken
Er werd een geschenkenbeleid bepaald. Dit beleid voorziet strikte voorwaarden waaronder de medewerkers
geschenken kunnen aanvaarden of aanbieden. Elk geschenk moet overigens in een register worden vermeld.
Externe activiteiten van de medewerkers
Alle medewerkers kunnen activiteiten buiten de onderneming uitoefenen of hieraan deelnemen conform zijn/haar
arbeidsovereenkomst, op voorwaarde dat deze functie of deze activiteiten geen belangenconflicten met zich mee
kunnen brengen of de neutraliteit van zijn/haar functie binnen de onderneming op welke manier dan ook in het
gedrang kan brengen. Zelfs schijnbare conflicten moeten voortdurend worden vermeden.
Voorkomen van ongepaste invloed
De Ethias-medewerkers moeten zich ervan verzekeren dat zij zich volledig onafhankelijk opstellen in hun relaties
met de cliënten. Alle Ethias-medewerkers zijn ertoe gehouden een deontologische code na te leven die integraal
deel uitmaakt van het arbeidsreglement. Deze verplichte code bevat een verplichting tot informatiebescherming
alsook een discretieplicht, en verplicht de medewerker om te handelen met integriteit en transparantie en concrete
maatregelen na te leven om de risico's op ongepaste invloed te voorkomen.
Kennisgeving van de belangenconflicten
Indien, ondanks de genomen maatregelen, er een risico op aantasting van de belangen van de cliënt blijft bestaan,
zal u in kennis worden gesteld van het bestaan van dit mogelijke belangenconflict opdat u met kennis van zaken
een beslissing zou kunnen nemen.
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Voor meer informatie

2275-511 • 07/14

Ethias
Zetel voor Vlaanderen
Prins-Bisschopssingel 73 - 3500 Hasselt
Tel. 011 28 21 11
Fax 011 28 20 20
www.ethias.be
info@ethias.be

