verzekeringsmodaliteiten 'overlijden bij ongeval' via
gereglementeerde spaarrekeningen
I. OMSCHRIJVING
Verzekeraar:
Makelaar:
Verzekeringsnemer:
Verzekerde:

AXA Belgium nv
Marsh nv
AXA Bank Europe nv
De natuurlijke personen die bij AXA Bank Europe 60 dagen voor de datum van het ongeval houder zijn van één van
de volgende gereglementeerde spaarrekeningen bij AXA Bank Europe (vlotte spaarrekening, spaarplus, I-plus
premium spaarrekening, start2bank spaarrekening en spaarrekeningen die geopend werden met de benaming
"I-plus Welcome" en thans de benaming "I-plus spaarrekening" hebben; hierna "spaarrekening" genoemd), en die
aan AXA Bank Europe verklaard hebben van de voordelen van de verzekering te willen genieten.

II. VOORWERP EN DRAAGWIJDTE VAN DE VERZEKERING
Onderhavige verzekering heeft tot doel de verzekerde te dekken
tegen het risico van dodelijk ongeval.
Wordt als dodelijk ongeval beschouwd, de plotse gebeurtenis
waarvan de oorzaak of één van de oorzaken buiten het organisme
van het slachtoffer ligt en die het overlijden van het slachtoffer
veroorzaakt.
De verzekeraar verbindt er zich toe, volgens de voorwaarden van
onderhavige verzekering de schadevergoeding te betalen wanneer
de verzekerde slachtoffer wordt van een ongeval, waar ook ter
wereld, met de dood als gevolg en voor zover dit overlijden
plaatsvindt binnen een termijn van vierentwintig maanden, te
rekenen vanaf de datum van het ongeval (deze datum inbegrepen).
Als de verzekerde 80 jaar of ouder is, wordt deze termijn herleid tot
30 dagen.
III. VERZEKERDE VERGOEDING
a) ALGEMEEN PRINCIPE
De verzekeraar verbindt er zich toe de begunstigde de hierna
bepaalde vergoeding uit te betalen.
De vergoeding is per spaarrekening gelijk aan het saldo dat er op de
60ste dag, om middernacht, voor de datum van het ongeval (deze
laatste inbegrepen) was ingeschreven op de spaarrekening op naam
van de verzekerde.
Indien echter dit saldo minstens 250 EUR en minder dan 2.500 EUR
bedraagt, zal de vergoeding gelijk zijn aan 2.500 EUR.
De verzekerde som kan nooit hoger zijn dan 50.000 EUR per
spaarrekening en per verzekerde.
b) BIJZONDERE GEVALLEN
1 Zo meerdere natuurlijke personen samen houder zijn van een
spaarrekening,
worden
behoudens
andersluidende
overeenkomst, in zoverre schriftelijk aan AXA Bank Europe
medegedeeld, alle houders als verzekerd beschouwd. In dit
geval wordt de uit te betalen vergoeding gedeeld door het aantal
houders.
De hierboven bepaalde minimum- of maximumbedragen die in
dit geval ook per spaarrekening van toepassing zijn, worden
eveneens gedeeld door het aantal houders.
2. Wanneer een spaarrekening bestaat op naam van echtgenoten
gezamenlijk of op naam van hen of één van hen samen met één
of meerdere van hun niet-ontvoogde minderjarige kinderen,
zullen de echtgenoten titularissen kunnen aanduiden wie als
verzekerde zal worden beschouwd.
Deze aanduiding moet schriftelijk aan AXA Bank Europe worden
medegedeeld. Bij gebreke aan aanduiding zullen zij allen als
verzekerden beschouwd worden en zal de vergoeding worden
geregeld overeenkomstig hetgeen hierboven sub b) 1 bepaald
wordt.
3. Voor spaarrekeningen op naam van kinderen die nog geen 5
jaar oud zijn, zal de ouder die de spaarrekening heeft geopend,
als verzekerde beschouwd worden. Als beide ouders de
spaarrekening hebben geopend zal de regeling sub b) 2
hierboven worden gevolgd.
4. Voor slachtoffers van 80 jaar en ouder worden de vergoedingen
beperkt tot 75%.
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IV. UITSLUITINGEN
Zijn uitgesloten de ongevallen die voortvloeien uit:
1. alcoholintoxicatie van meer dan 1,5g/l bloed, gebruik van
verdovingsmiddelen of gelijkaardige producten, voor zover deze
toestand de oorzaak is van het dodelijke ongeval;
2. de deelname aan weddenschappen en uitdagingen;
3. opzet van de verzekeringsnemer, de getroffene of de
rechtverkrijgende;
4. daden van terrorisme, sabotage, aanslagen of aanrandingen,
tenzij bewezen is dat de getroffene er niet actief aan heeft
deelgenomen, wettelijke verdediging uitgesloten;
5. oproer en stakingen, tenzij bewezen is dat de getroffene er niet
actief aan heeft deelgenomen;
6. oorlog of gelijkaardige feiten of burgeroorlogen behalve indien
er geen oorzakelijk verband bestaat tussen het ongeval en
deze omstandigheden. De dekking wordt in geen geval
verleend wanneer de getroffene actief aan deze
vijandelijkheden heeft deelgenomen;
7. wijziging van de atoomkern, radioactiviteit, voortbrenging van
ioniserende stralingen van alle aard, uiting van schadelijke
eigenschappen van kernbrandstoffen of nucleaire substanties
of radioactieve producten of afvalstoffen;
8. zelfmoord en poging tot zelfmoord;
9. overlijden veroorzaakt door ziekte waarbij ziekte de enige
oorzaak van overlijden is;
10. overlijden veroorzaakt door een medische of heelkundige
behandeling, tenzij ze het gevolg zijn van een verzekerd
ongeval.
V. BEGUNSTIGDEN VAN DE VERGOEDING EN UITBETALING
1. Het bedrag van de vergoeding zal worden uitbetaald aan
AXA Bank Europe die zich ertoe verbindt dit bedrag uit te betalen
aan de begunstigde overeenkomstig de hieronder vermelde
voorwaarden.
2. De aanduiding van een andere begunstigde evenals de
herroeping ervan is van toepassing bij ontvangst op AXA Bank
Europe van de schriftelijke mededeling ervan door de
verzekerde.
a) Behalve aanduiding van een andere begunstigde zal de
vergoeding wat de creditsaldi van rekeningen betreft, uitgekeerd
worden:
- aan de niet-gescheiden noch van tafel en bed gescheiden
echtgeno(o)t(e) van de verzekerde;
- of bij ontstentenis, aan de andere erfgerechtigden in de
volgorde en volgens de voorschriften van de wettelijke toewijzing
van de regelmatige en onregelmatige nalatenschappen, met
uitzondering van de Staat.
b) Als de verzekerde tegenover AXA Bank Europe schulden heeft
ten welke titel ook, is de begunstigde AXA Bank Europe die de
vergoeding zal aanwenden tot gehele of gedeeltelijke
terugbetaling van de schulden. Als er na aanzuivering van de
schulden een saldo overblijft, zal dit saldo uitgekeerd worden
zoals voorzien sub a) hiervoor.
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VI. FORMALITEITEN TE VERVULLEN BIJ DODELIJK ONGEVAL
Aangezien ook het overlijden gedekt is dat plaats heeft binnen de
24 maanden na het ongeval, is het wenselijk dat ieder ongeval,
waarvan kan worden gevreesd dat het de enige en rechtstreekse
aanleiding zou kunnen zijn tot het overlijden van de verzekerde,
wordt aangegeven.
De aangifte van het dodelijke ongeval dient aan AXA Bank Europe zo
spoedig mogelijk te worden gedaan en ten laatste binnen 30 dagen
na het overlijden, dit teneinde AXA Bank Europe toe te laten tijdig de
aangifte te doen bij de verzekeraar. De aangever moet zijn
hoedanigheid van begunstigde bewijzen en de volgende
documenten voorleggen:
a) een geneeskundig getuigschrift dat de oorzaak van het
overlijden vermeldt;
b) een getuigschrift van het openbaar bestuur met vermelding van
de identiteit, de geboortedatum en de datum van het overlijden
van de verzekerde;
c) een verslag van de omstandigheden van het ongeval, met
vermelding van het nummer van het proces verbaal eventueel
door de politie of rijkswacht opgesteld;
d) een lijst van de spaarrekeningen die voor de vergoeding in
aanmerking komen.
VII. ALGEMENE BEPALINGEN
1. De verzekeraar waarborgt de verzekerde tegen ongevallen die
hem overkomen zijn tijdens de beoefening van zijn
beroepsactiviteit alsmede tijdens zijn privéleven.
2. De dekking van de polis is van toepassing op ongevallen
overkomen tijdens de dienstplicht en de wederoproepingen in
het binnenlandse of buitenlandse leger volbracht behoudens bij
mobilisatie of staat van beleg;
3. De verzekeraar ziet af van elk verhaal ten overstaan van de
verzekerden en de begunstigden;
4. Iedere vordering tot vergoeding, bij weigering vanwege de
verzekeraar, verjaart 3 jaar nadat de weigering per aangetekend
schrijven werd meegedeeld;
5. Alle geschillen en gerechtelijke procedures betreffende de
interpretatie en de toepassing van de polis dienen uitsluitend
beslecht te worden tussen de begunstigde en de verzekeraar;
6. Onderhavig contract is aan de Belgische wetgeving onderworpen
en alleen de Belgische rechtbanken zijn terzake bevoegd. De
verzekeraar heeft, voor al wat dit contract betreft, haar enige
woonplaats in haar zetel te Brussel.
7. Met het oog op een vlot beheer van het contract, en enkel
daartoe, geeft de verzekerde hierbij zijn bijzondere toestemming
wat betreft de verwerking van medische gegevens die op hem
betrekking hebben (art. 7 van de wet van 8 december 1992 tot
bescherming van de persoonlijke levenssfeer).
8. De verzekering tussen AXA Belgium en AXA Bank Europe is
afgesloten op 1 januari 2006 voor een periode van 1 jaar en
wordt behoudens opzeg ieder jaar stilzwijgend verlengd; deze
overeenkomst blijft gelden zolang de verzekering afgesloten
tussen AXA Bank Europe en de verzekeraar van kracht blijft.
ONGEVALLENVERZEKERING
Deelname in de kosten van de verzekering:
Een jaarlijkse bijdrage per spaarrekening wordt afgehouden op het
moment van de afrekening van de intresten (zie tarieflijst).
Opgelet
Dit document regelt de relatie tussen AXA Bank en de verzekerde en
bevat tevens een samenvatting uit de polis. De rechten en plichten
van de verzekeraar en verzekeringsnemer worden uitsluitend door
de tekst van de polis bepaald. Een afschrift mag door alle
geïnteresseerden worden geraadpleegd op de maatschappelijke
zetel van AXA Bank Europe nv., Vorstlaan 25, 1170 Brussel.
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