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verzekeringsmodaliteiten “overlijden bij ongeval” via effectenrekeningen 
 
I. OMSCHRIJVING 
Verzekeraar:  AXA Belgium nv, Troonplein 1 te 1000 Brussel 
Verzekeringsnemer:  AXA Bank Belgium nv, Sylvain Dupuislaan 251 te 1070 Anderlecht 
Verzekerde:  Elke natuurlijke persoon die houder of de medehouder is van een “Effectenrekening” bij AXA Bank Belgium en aangesloten 

is bij de verzekering, met uitzondering van de personen die gedeeltelijk of volledig onbekwaam zijn in de zin van het 
Burgerlijk Wetboek en met uitzondering van de houders of de medehouders van rekeningen geopend op naam van een 
feitelijke vereniging, van een VZW, van een vennootschap al dan niet een handelsvennootschap en meer in het algemeen, 
van enige rechtspersoon, van speciale, al dan niet rubriekrekeningen, beroepshalve geopend door advocaten, notarissen, 
gerechtelijke lasthebbers en gelijkgestelden. Zolang de houder of de medehouder van een effectenrekening jonger is dan 
5 jaar, is de verzekerde persoon de vader, bij ontstentenis, de moeder, bij ontstentenis, de voogd of voogdes. 

Begunstigde:  Elke persoon aan wie de vergoeding verschuldigd is krachtens de algemene voorwaarden, het aansluitingsformulier of het 
bijvoegsel aan het aansluitingsformulier.  

 
II. DOEL EN OMVANG VAN DE VERZEKERING 
Deze verzekeringsconventie heeft tot doel de verzekerde te dekken 
tegen de risico’s van overlijden door ongeval, onder voorbehoud van 
de hierna vermelde uitsluitingen. 
Onder “ongeval” moet worden verstaan een plotselinge gebeurtenis 
die lichamelijk letsel teweegbrengt en waarvan de oorzaak of een van 
de oorzaken buiten het gestel van de getroffene ligt. 
De dekking blijft toegekend als het overlijden van de verzekerde zich 
voordoet binnen een periode van 2 jaar na de dag van het ongeval 
(die dag inbegrepen) en indien de begunstigde(n) aantoont 
(aantonen) dat het overlijden rechtstreeks toe te schrijven is aan dat 
ongeval. Die termijn wordt verkort tot dertig dagen voor verzekerden 
van 75 jaar of ouder op de dag van het ongeval. 
 
III. UITSLUITINGEN 
Van dekking uitgesloten zijn de ongevallen en hun gevolgen die 
voortvloeien uit: 
a) het besturen van luchtvaartuigen; 
b) het zich in of op een motorvoertuig bevinden dat deelneemt aan of 
zich voorbereidt op een sportwedstrijd. Toeristische of 
ontspanningsrally’s zijn evenwel gedekt; 
c) een staat van dronkenschap, zoals wettelijk omschreven, of nog 
onder invloed zijn van verdovende, kalmerende of gelijkaardige 
producten die gebruikt worden zonder of niet overeenkomstig een 
medisch voorschrift, tenzij bewezen is dat de staat in kwestie niet de 
oorzaak is geweest van het ongeval; 
d) opzettelijke daden, zelfmoord of poging tot zelfmoord; 
e) deelneming aan misdrijven of misdaden; 
f) deelneming aan roekeloze daden, weddenschappen of uitdaging en. 
Letsel opgelopen bij het redden van in gevaar verkerende personen of 
goederen wordt door de verzekering gedekt; 
g) een vooraf bestaande toestand die de getroffene bekend was op 
het ogenblik van het ongeval; 
 
Niet gedekt zijn ongevallen die overkomen in de volgende 
omstandigheden: 
a) oorlogsgebeurtenissen of burgerlijke onlusten, behalve wanneer de 
getroffene in het buitenland verrast wordt door het uitbreken van 
vijandelijkheden en hij er een ongeval heeft binnen een termijn van 
14 dagen na het begin van de vijandelijkheden, op voorwaarde dat hij 
er niet actief aan heeft deelgenomen; 
b) terrorisme, sabotage, aanslagen of aanrandingen, behalve waneer 
het bewezen is dat de getroffene er niet actief aan heeft 
deelgenomen, wettelijke zelfverdediging uitgesloten; 
c) rampen toe te schrijven aan natuurverschijnselen in België; 
d) rechtstreeks of onrechtstreeks, de wijziging van de atoomkern, 
radioactiviteit, voortbrenging van ioniserende stralingen van welke 

aard ook, uiting van schadelijke eigenschappen van splijtstoffen of 
nucleaire stoffen, radioactieve producten of afvalstoffen; 
e) uitgesloten zijn alle, zelfs besmettelijke ziekten, ongeacht de 
ziektekiem, evenals alle schadelijke gevolgen van een diagnose of 
therapie die niet gerechtvaardigd is door een gedekt ongeval 
(ongeacht wie de prestatie heeft verricht); ziekten opgelopen naar 
aanleiding van een gedekt ongeval of veroorzaakt door beten van 
dieren of steken van insecten zijn evenwel gedekt; 
f) uitgesloten zijn bezoldigde sportactiviteiten en die welke onder 
zulke omstandigheden beoefend worden dat zij volgens specialisten 
roekeloze daden vormen. 
 
Altijd uitgesloten zijn de sporten die beoefend worden in de lucht, 
benjispringen inbegrepen. 
 
IV. VERGOEDINGEN 
1. De Verzekeraar waarborgt de begunstigde(n) de uitkering van een 

vergoeding gelijk aan 35% van de waarde van de 
“Effectenrekening” met uitzondering van alle kasbons AXA, 
Certificaten AXA en inschrijvingen in een nominatief register, op de 
dag van het ongeval, met een minimum van 2.500 EUR en een 
maximum van 62.000 EUR. 
De vergoeding wordt gehalveerd indien de titularis ouder is dan 
70 Jaar. 
Ingeval de verzekerde tegenover AXA Bank Belgium schulden heeft 
ten welke titel ook, wordt de vergoeding aangewend tot gehele of 
gedeeltelijke terugbetaling van de schulden. Indien na de door AXA 
Bank Belgium aangezuiverde schulden een saldo overblijft, zal dit 
saldo uitgekeerd worden aan de begunstigden zoals voorzien in 
artikel 4. 
Onder waarde wordt verstaan de raming in euro volgens de 
officiële wisselkoersen en gepubliceerde prijskoersen op de dag 
van het ongeval, bij ontstentenis op de eerste werkdag erna. 

2. Wanneer meerdere natuurlijke personen medehouder zijn van één 
enkele verzekerde rekening: 
a) wordt de betaling van een vergoeding, berekend 
overeenkomstig punt IV.1, gedeeld door het aantal medehouders; 
b) zal er geen opdeling plaatsvinden en de vergoeding zal 
overeenkomstig punt IV.1 berekend worden als de medehouders 
nader bepalen dat enkel het ongeval overkomen aan één van hen 
aanleiding geeft tot uitkering van de vergoeding aan de 
begunstigden van de overledene. Van deze optie zal akte worden 
genomen en bewaard worden in het archief van AXA Bank Belgium. 

3. Er zal geen vergoeding worden uitgekeerd aan een houder die niet 
tot de verzekering is toegetreden. 
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V. BEGUNSTIGDEN VAN DE VERGOEDING  
Behalve andersluidende overeenkomst of testamentaire beschikking 
door de houder aan AXA Bank Belgium betekend vóór het ongeval, zal 
de verzekeraar de vergoeding via AXA Bank Belgium storten aan: 
- de echtgenoot van de verzekerde die noch uit de echt noch van 

tafel en bed gescheiden is; 
- bij ontstentenis, de kinderen van de verzekerde die ten tijde van 

het overlijden geboren of verwekt waren; 
- bij ontstentenis, de afstammelingen van de verzekerde; 
- bij ontstentenis, de ascendenten van de verzekerde; 
- bij ontstentenis, de rechtverkrijgenden van de verzekerde; 
- in afwijking van het hierboven gezegde, als de rekeninghouder 

jonger is dan 5 jaar, zal de vergoeding die verschuldigd is bij 
overlijden van de verzekerde persoon, toekomen aan deze 
minderjarige. 

 
VI. FORMALITEITEN BIJ EEN ONGEVAL 
Iedereen die aanspraak maakt op de begunstiging van de verzekering 
moet: 
1. het ongeval aangeven dat het overlijden van de verzekerde heeft 

veroorzaakt, bij een kantoor van AXA Bank Belgium of op de 
hoofdzetel van AXA Bank Belgium, en wel zo spoedig mogelijk en 
uiterlijk 30 dagen na het overlijden, behoudens overmacht. 

2. de volgende documenten verstrekken: 
- het bewijs van de hoedanigheid van begunstigde; 
- het ingevulde en ondertekende formulier “ongevalaangifte” dat te 
zijner beschikking zal worden gesteld door AXA Bank Belgium in 
alle kantoren; 
- een medisch attest ten bewijze dat het overlijden aan een 
ongeval toe te schrijven is; 
- een certificaat van overlijden uitgaande van het gemeentebestuur 
met vermelding van de identiteit van de verzekerde, zijn 
geboortedatum en overlijdensdatum; 
- een relaas van de omstandigheden van het ongeval onder 
vermelding, in voorkomend geval, van de verbaliserende overheid 
en, als er een opgemaakt is, van het nummer van het proces-
verbaal. 

 
Louter door zijn deelneming aan deze verzekering stemt de 
verzekerde er van tevoren in toe dat zijn arts, naar aanleiding van een 
aangifte, de medisch adviseurs van de Verzekeraars in het bezit stelt 
van alle informatie die hij heeft in verband met zijn 
gezondheidstoestand of de overlijdensoorzaak. 
 
VII. INGANG VAN DE DEKKING 
De dekking gaat in de dag nadat het dossier bij AXA Bank Belgium 
administratief in orde is, d.w.z. na betaling van de bijdrage en 
ontvangst van het ondertekend aansluitingsformulier voor de 
ongevallen overkomen na ontvangst. 
 
VIII. ALGEMENE BEPALINGEN 
1. De verzekering geldt voor schadegevallen overkomen waar ook ter 

wereld. 
2. De Verzekeraar ziet af van het verhaal dat hij zou kunnen 

uitoefenen op de aansprakelijke veroorzaker van het ongeval. 
3. Dit contract wordt beheerst door de Belgische wet en alleen de 

Belgische rechtbanken zijn ter zake bevoegd. 
4. Elke mededeling of aanvraag in verband met deze algemene 

voorwaarden zal geldig aan AXA Bank Belgium worden gericht met 
uitzondering van de gerechtelijke akten die moeten worden 
betekend aan de Verzekeraar gevestigd in België te 1000 Brussel, 
Troonplein 1, waar de Verzekeraar te dien einde woonplaats kiest. 

5. Er wordt overeengekomen dat deze verzekering voor de 
begunstigden ervan geen andere persoonlijk verbintenis van AXA 

Bank Belgium meebrengt dan die welke expliciet zijn vermeld in 
deze conventie. 

6. De Verzekeraar zal van elke verplichting vrijgesteld zijn door de 
betaling die aan AXA Bank Belgium is gedaan en door haar is 
aanvaard; de aanwijzing van de begunstigden en het overmaken 
van het geld aan hen, zullen geschieden onder uitsluitende 
verantwoordelijkheid van AXA Bank Belgium. 

 
Opgelet! 
Dit is slechts een samenvatting uit de polis. De rechten en plichten 
van de partijen worden uitsluitend door de tekst van de polis bepaald. 
Een afschrift mag door alle geïnteresseerden worden geraadpleegd op 
de maatschappelijke zetel van AXA Bank Belgium nv, Sylvain 
Dupuislaan 251 te 1070 Brussel. 
 
Looptijd van de verzekering 
De verzekering tussen AXA Belgium nv en AXA Bank Belgium nv is 
afgesloten op 15 juni 2004 voor een periode van 1 jaar. Deze 
overeenkomst blijft gelden zolang de verzekering afgesloten tussen 
AXA Bank Belgium en de verzekeraar van kracht blijft. 
 
Deelname in de kosten van de verzekering 
De jaarlijkse bijdrage per effectenrekening is vooraf betaalbaar. De 
bijdrage wordt vermeld in de tarievenlijst van AXA Bank Belgium en is 
jaarlijks herzienbaar. 
Voor toetredingen tijdens het kalenderjaar wordt de bijdrage prorata 
temporis berekend te beginnen vanaf de eerste dag van het trimester 
volgend op de datum van de toetreding. 
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