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AXA Belgium N.V., verzekeringsonderneming toegelaten onder het 
nr. 0039 om de takken leven en niet-leven te beoefenen (K.B. 
04-07-1979, BS 14-07- 1979), Maatschappelijke zetel: Vorstlaan 
25 - B-1170 Brussel. KBO-nr.: BTW BE 0404.483.367 RPR Brussel.
Inter Partner Assistance N.V., verzekeringsonderneming toegelaten 
onder het nr. 0487 om de tak bijstand te beoefenen (K.B. 04-07-
1979 en 13-07- 1979 – BS 14-07-1979), Maatschappelijke 
zetel: Louizalaan 166 PB 1  – 1050 Brussel. KBO-nr.: BTW BE 
0415.591.055 RPR Brussel en waarvan de handelsnaam AXA 
Assistance is.

Artikel 1   – UW CONTRACT

De commerciële naam van het contract is cover cash.
Cover cash is een individueel verzekeringscontract «Overlijden 
Levenslang» dat onderworpen is aan de wet van 4 april 2014 op 
de landverzekeringsovereenkomst en zijn koninklijke uitvoeringsbes-
luiten alsook aan elke andere geldende of toekomstige reglemente-
ring, dat valt onder tak 21 (Leven-Overlijden) en dat verzekerd is door 
de verzekeringsmaatschappij AXA Belgium N.V.
Het contract voorziet ook in bijstandprestaties beschreven in artikel 
20 die vallen onder tak 18 en die gewaarborgd zijn door Inter Partner 
Assistance N.V.
Het contract bestaat uit:
 - de huidige Algemene Voorwaarden die onze wederzijdse rechten 
en verplichtingen bepalen,

 - de Bijzondere Voorwaarden die de formule en de dekkingen bepalen 
die u hebt gekozen. Deze worden bevestigd in het document dat u 
wordt toegestuurd als gevolg van de contractsluiting.

Het contract waarborgt aan de begunstigde(n) die u hebt 
aangewezen de betaling van een kapitaal op het ogenblik van uw 
overlijden ongeacht de datum, de plaats en de oorzaak ervan, 
alsook inbegrepen bijstanddiensten (onder voorbehoud van de 
bepalingen van artikel 6 van de Algemene Voorwaarden).
De contractsluiting staat open voor personen van minstens 40 jaar 
oud en minder dan 80 jaar oud en is onderworpen aan geen enkele 
medische verklaring betreffende de gezondheidstoestand van de 
Verzekerde. Van bij de sluiting ervan is de overlijdensverzekering 
onbetwistbaar, behalve in geval van fraude.
De communicatie gebeurt in het Nederlands of het Frans, afhankelijk 
van de taal gebruikt in de Bijzondere Voorwaarden, voor de sluiting 
van het contract. Een verandering van taal is mogelijk op eenvoudig 
verzoek. Het contract is ondeelbaar. Deze ondeelbaarheid brengt 
echter geen enkele solidariteit tussen AXA Belgium N.V. en Inter 
Partner Assistance N.V. met zich mee.

Artikel 2   – SLUITINGSMODALITEITEN VAN HET CONTRACT

Het contract wordt gesloten zodra wij de door u ondertekende 
Bijzondere Voorwaarden ontvangen en op voorwaarde dat u alle 
velden en opties in dit document hebt ingevuld, vergezeld van de 
eventuele nodige stukken.

Artikel 3   – ENKELE DEFINITIES

Voor de toepassing van dit contract wordt bedoeld met:
 - Afkoop: opzegging van het contract waardoor de dekkingen een 
einde nemen en de Verzekeraar de afkoopwaarde van het contract 
betaalt.

 - Afkoopvergoeding: deze vergoeding stemt overeen met het 
hoogste bedrag tussen:
• 5 % van de theoretische afkoopwaarde. Dit percentage vermindert 

met 1 % per jaar in de loop van de laatste 5 jaar voor de 100 jaar 
van de verzekerde.

• 110 EUR.
 - Afkoopwaarde: de theoretische afkoopwaarde verminderd met 
de afkoopvergoeding. Een tabel met de afkoopwaarden gaat als 
bijlage bij de Bijzondere Voorwaarden. Deze afkoopwaarden worden 
berekend op basis van een geplaatst kapitaal van 3.000 EUR en 
op basis van een integrale betaling van de premies verschuldigd 
op de dag van de aanvraag tot afkoop door de Verzekeringnemer.

 - Bijstandverlener: de bijstandprestaties zijn gewaarborgd en 
worden uitgevoerd door Inter Partner Assistance N.V.

 - Ongeval: elke lichamelijke aantasting, niet-opzettelijk in hoofde 
van de verzekerde of zijn begunstigden, die plotseling en 
onvoorzienbaar voortvloeit uit een externe oorzaak en die zich 
voordoet tijdens de geldigheidsperiode van de dekkingen. Een 
geruptureerd aneurysma, een hartinfarct, een hersenembolie, een 
hersenvliesbloeding en cerebrovasculaire accidenten worden door 
de verzekeraar beschouwd als ziekten en niet als ongevallen.

 - Reductie: de verrichting waarmee de Verzekeraar, bij stopzetting 
van premiebetaling door de verzekeringnemer, overgaat tot de 
vermindering van het kapitaal bij overlijden.

 - Reductievergoeding: deze vergoeding is gelijk aan 0,6 % van de 
vermindering van de bijgewerkte waarde van de reductiepremies 
betreffende de toekomstige vervaldagen (premies berekend aan 
de hand van de inventarisgrondslagen en de acquisitietoeslag), 
zonder het wettelijke maximum te overschrijden (75 EUR 
geïndexeerd op basis van de ‘gezondheidsindex’ van de 
consumptieprijzen – basis 1988 = 100). Bij afkoop in de maand 
volgend op de reductie wordt dit bedrag bij de theoretische 
afkoopwaarde geteld.

 - Reductiewaarde: de prestaties die verzekerd blijven in de 
voorwaarden van het contract in geval van stopzetting van de 
betaling van de premies.
Theoretische afkoopwaarde: het verschil tussen de actuele 
inventariswaarde van de verbintenissen van de Verzekeraar en de 
actuele waarde van de reductiepremies die betrekking hebben op 
de toekomstige vervaldagen.

 - Verzekerde: natuurlijke persoon, met naam genoemd in de 
Bijzondere Voorwaarden van het contract en op wiens hoofd de 
dekkingen rusten. Het contract is voorbehouden aan de personen, 
woonachtig in België, van minstens 40 jaar en minder dan 80 jaar 
oud op het ogenblik van de contractsluiting.

 - Verzekeringnemer: de persoon die het contract afsluit en instaat 
voor de premiebetaling. De term «u» betekent de verzekeringnemer.

Artikel 4   – WELKE ZIJN UW DEKKINGEN?

Het doel van het contract is de volgende prestaties te waarborgen 
bij overlijden van de Verzekerde vanaf ontvangst van de nodige 
stukken voor de betaling:
• Tijdens de wachtperiode (de eerste twee verzekeringsjaren te 

rekenen vanaf de aanvang van het contract):
 - Bij overlijden (behalve overlijden door ongeval en uitsluitingen), 
betaling aan de begunstigde(n) van een kapitaal gelijk aan het 
bedrag van de effectief door de Verzekeraar geïnde premies, binnen 
de grenzen en voorwaarden voorzien in de algemene voorwaarden.

 - Bij overlijden door Ongeval (behalve uitsluitingen), betaling aan 
de begunstigde(n) van het kapitaal bepaald in de Bijzondere 
voorwaarden, binnen de grenzen en voorwaarden voorzien in de 
algemene voorwaarden.

 - Bijstandprestaties zoals bepaald in artikel 21.
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• Na de wachtperiode:
 - Bij overlijden, betaling aan de begunstigde(n) van het kapitaal 
bepaald in de Bijzondere Voorwaarden, binnen de grenzen en 
voorwaarden voorzien in de algemene voorwaarden.

 - Bijstandprestaties: zoals bepaald in artikel 21.

Artikel 5   – BEGUNSTIGDE (N)

a) De in de bijzondere voorwaarden of in de modaliteiten van 
het contract voorziene toekenning van begunstiging kan 
worden gewijzigd op schriftelijk verzoek van uwentwege, onder 
voorbehoud van de in geval van aanvaarding van begunstiging 
voorziene bepalingen, in b) hierna beschreven. Deze wijziging zal 
in een bijvoegsel aan het contract worden vastgesteld. 

b) De Begunstigde kan de begunstiging van het verzekeringscontract 
aanvaarden. Deze aanvaarding gebeurt door een bijvoegsel 
ondertekend door AXA Belgium N.V., door de Verzekeringnemer 
en door de Begunstigde. Dit kan ook gebeuren met een 
authentieke akte of een onderhandse akte, ondertekend door 
de Verzekeringnemer en de Begunstigde, en heeft dan pas 
uitwerking ten opzichte van AXA Belgium N.V. wanneer deze haar 
schriftelijk wordt bekendgemaakt. Wij vestigen uw aandacht 
op het feit dat in geval van aanvaarding van de begunstiging, u 
geen afkoopaanvraag kunt doen of veranderen van begunstigde 
zonder het schriftelijk akkoord van de Begunstigde. Wij kunnen 
slechts rekening houden met een aanwijzing, herroeping of 
wijziging van de Begunstigde voor zover we er schriftelijk van op 
de hoogte zijn gebracht.

c) Wanneer het overlijden van de Verzekerde het gevolg is van 
een opzettelijke daad van een Begunstigde zal de uitkering 
bij overlijden worden betaald aan de andere begunstigden 
aangewezen in het contract, in de opgestelde volgorde.

Artikel 6   – WELKE ZIJN DE UITSLUITINGEN VAN HET CONTRACT?

De volgende gebeurtenissen zijn uitgesloten van de dekkingen 
kapitaal en bijstand:
 - Zelfmoord tijdens het eerste jaar volgend op de inwerkingtreding 
van het contract of de herinwerkingstelling ervan. In geval van 
verhoging van de dekkingen in de loop van het contract is het 
risico van zelfmoord voor de bijkomende dekkingen gedekt vanaf 
het 2de jaar dat volgt op de inwerkingtreding van deze verhoging.

 - Overlijden dat voortvloeit uit de rechtstreekse of onrechtstreekse 
gevolgen van de volgende gebeurtenissen: oorlog of burgeroorlog, 
conflicten van militaire aard, sabotages, aanslagen, oproer, 
burgerlijke onlusten of volksbewegingen in alle landen.

 - Overlijden door ongeval veroorzaakt door de verzekerde als hij 
onder invloed is van alcohol of verdovende middelen.

 - Overlijden als gevolg van de beoefening van gevaarlijke sporten: 
deltavliegen, ulm, boksen in competitieverband, recordpogingen of 
proefvluchten in geval van ongeval in de lucht.

 - Overlijden dat voortvloeit uit een gerechtelijke veroordeling, een 
misdaad of een opzettelijk misdrijf waarvan de verzekerde de 
dader of mededader is, en waarvan hij de gevolgen kon inschatten.

Het risico op overlijden als gevolg van een terroristische daad is 
gedekt, voor zover de Verzekerde er niet aan heeft deelgenomen, 
binnen de grenzen en volgens de modaliteiten van de wet van 
1 april 2007 betreffende de verzekering tegen schade veroorzaakt 
door terrorisme, in toepassing waarvan de vzw TRIP (Terrorism 
Reinsurance and Insurance Pool) werd opgericht, waarvan de 
Verzekeraar lid is. Schade veroorzaakt door kernwapens is evenwel 
uitgesloten van dekking. 

Bij overlijden van de Verzekerde als gevolg van een uitgesloten risico 
betaalt de Verzekeraar de theoretische afkoopwaarde berekend op 
de datum van het overlijden en beperkt tot het kapitaal verzekerd 
bij overlijden.

Artikel 7   –  VANAF WANNEER BENT U GEDEKT EN VOOR WELKE 
DUUR?

Tenzij anders werd bepaald in de modaliteiten van uw contract, 
treedt de dekking in werking de dag na de datum van afsluiting van 
het contract, zoals bepaald in artikel 2. Tenzij het contract voortijdig 
werd afgekocht, is de looptijd van het contract levenslang.

Artikel 8   – HOE UW PREMIES BETALEN?

1. Bedrag van de premies: Het bedrag van de premie, de duurtijd van 
betaling van de premie en de periodiciteit ervan, zijn contractueel 
vastgelegd en worden overgenomen in de Bijzondere Voorwaarden 
of in het laatste bijvoegsel waarin deze werden gewijzigd. Het 
premiebedrag bepaald in uw Bijzondere Voorwaarden bestaat uit de 
overlijdensverzekeringspremie en uit de bijstandsverzekeringspremie. 
De overlijdensverzekeringspremie is vast tijdens de hele periode van 
betaling van de premie. De bijstandsverzekeringspremie kan worden 
herzien om te beantwoorden aan de evolutie van de kostprijs van de 
uitwerking van uw dekkingen.
2. Betaling: Krachtens het domiciliëringsbericht SEPA houden 
wij automatisch de maandelijkse premies in op de datum van de 
maandelijkse verjaardag van uw contract. Indien de datum van de 
verjaardag valt binnen de eerste 6 dagen van de maand, mag de 
verzekeraar het bedrag inhouden tot en met de 6de dag. Indien 
u geen domiciliëring hebt, betaalt u ons bij ontvangst van een 
vervaldagbericht, de jaarlijkse premies per bankoverschrijving op 
de data voorzien in het contract. De betaling van de premies van de 
overlijdensverzekering is facultatief.
3. In geval van stopzetting van premiebetaling: Wanneer wij 
vaststellen dat een premie of een deel van een premie niet betaald is, 
sturen wij u een aangetekende brief met herinnering aan de gevolgen 
van niet-betaling: reductie van het contract op de vervaldag van de 
eerste onbetaalde premie of deel van de premie of opzegging van het 
contract indien de theoretische afkoopwaarde nihil of negatief is op 
de vervaldag van de eerste onbetaalde premie of deel van premie. In 
dezelfde brief kunnen wij u op de hoogte brengen dat we van plan zijn 
om een einde te maken aan het contract door de afkoopwaarde te 
storten wanneer blijkt dat de afkoopwaarde lager is dan 1.000 EUR. 
De afkoopwaarde wordt berekend op de vervaldag van de eerste 
onbetaalde premie of deel van de premie. De Verzekeringnemer kan 
ofwel de betaling regelen binnen 40 dagen, ofwel schriftelijk binnen 
dezelfde termijn vragen om het contract te reduceren op de vervaldag 
van de eerste onbetaalde premie, ofwel zich uitdrukkelijk verzetten 
tegen het stopzetten van het contract door de Verzekeraar, door de 
afkoopwaarde te storten. Wanneer de reductie of de afkoop gebeurt 
op initiatief van de Verzekeraar gaat ze in 30 dagen na de verzending 
van de aangetekende brief.

Artikel 9   – WIJZIGING VAN HET BEDRAG VAN DE DEKKINGEN

De Verzekeringnemer van minder dan 80 jaar oud kan het bedrag van 
het kapitaal verhogen. Alle aanvragen tot wijziging moeten schriftelijk 
naar AXA Belgium N.V. worden gestuurd. Er zal een bijvoegsel bij 
het contract uitgegeven worden waarin de aanvangsdatum van de 
wijziging gepreciseerd wordt en er zal overgegaan worden tot een 
aanpassing van de premie.
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Artikel 10   – RECHT OP TOTALE AFKOOP – REDUCTIE

De Verzekeringnemer kan op elk ogenblik de totale afkoop of de 
reductie van zijn contract vragen via gedateerde en ondertekende 
brief. De afkoop moet gebeuren met het akkoord van de Begunstigde 
indien deze de begunstiging van het contract heeft aanvaard. 
De afkoop beëindigt het contract inclusief de bijstandprestaties 
bepaald in artikel 21. De reductie maakt een einde aan de 
bijstandprestaties. De berekening van de afkoopwaarde gebeurt 
door te gaan staan op de datum van verzending van de aanvraag 
tot afkoop en op basis van de premies die werkelijk werden geïnd 
door de verzekeraar. De berekening van de afkoopwaarde, die de 
inhouding van de reductievergoeding inhoudt die beschreven wordt 
in artikel 3, gebeurt door te gaan staan op de vervaldag die volgt 
op de aanvraag of op die van de eerste onbetaalde premie of deel 
van premie. Indien de reductiewaarde lager is dan 1.000 EUR 
zal worden overgegaan tot de afkoop in plaats van de reductie, 
behoudens uitdrukkelijk verzet van de Verzekeringnemer. De 
verzekeraar beschikt over dertig dagen om de fondsen te storten 
vanaf ontvangst van de aanvraag tot afkoop of reductie in de 
hypothese dat dit leidt tot de afkoop zoals bepaald in de vorige 
alinea. Elk jaar krijgt de Verzekeringnemer informatie over de 
volgende elementen:
 - de afkoopwaarde van het vorige boekjaar;
 - het bedrag van het kapitaal overlijden;
 - de premie van het contract.

Artikel 11   – HERINWERKINGSTELLING

De herinwerkingstelling voor de verzekerde bedragen op de datum van 
de reductie of de afkoop van een gereduceerd of afgekocht contract 
kan schriftelijk worden aangevraagd door de Verzekeringnemer 
binnen een termijn van 3 maanden na de afkoopdatum of 3 jaar na de 
datum van reductie. De herinwerkingstelling is onderworpen aan de 
aanvaardingsvoorwaarden van het risico van kracht op het ogenblik 
waarop deze aanvraag werd geformuleerd. De herinwerkingstelling 
van het gereduceerd of afgekocht contract gebeurt door de 
voorafgaande betaling van de premieachterstand en de terugbetaling 
van de eventueel betaalde afkoopwaarde. De herinwerkingstelling 
gaat in vanaf de betaling van de premieachterstand.

Artikel 12   – WINSTDELING - VOORSCHOT OF INPANDGEVING

Het Contract voorziet niet in winstdeling. Het contract kan niet 
leiden tot een voorschot of in pand worden gegeven.

Artikel 13   –  WELKE ZIJN DE KOSTEN VERBONDEN AAN HET 
CONTRACT?

Zoals bepaald in artikel 3 worden er kosten ingehouden in geval van 
reductie of afkoop van het contract. Er kunnen eventuele controle- 
of onderzoekskosten worden ingehouden, in geval van slapend 
verzekeringscontract, en dit tot het bedrag toegelaten door de wet 
van 24 juli 2008 houdende diverse bepalingen.

Artikel 14   – WAT BIJ WIJZIGING VAN WOONPLAATS

De Verzekeringnemer moet ons schriftelijk op de hoogte brengen 
van elke wijziging van woonplaats. Zo niet gebeurt elke mededeling 
of kennisgeving geldig op het adres vermeld in de Bijzondere 
Voorwaarden of op het laatst meegedeelde adres.

Artikel 15   – WAT BIJ SCHADEGEVAL?

De verzekeraar behoudt zich het recht voor om alle nuttige stukken 
op te vragen voor het onderzoek van het dossier met het oog op de 

storting van het gewaarborgd kapitaal, binnen de 48 kantooruren na 
ontvangst van de stavingsstukken. De hieronder vermelde stukken 
moeten hem worden toegestuurd:
 - Uittreksel van de overlijdensakte van de Verzekerde met 
vermelding van zijn geboortedatum,

 - Een kopie van het politierapport of elk ander bewijsstuk indien het 
overlijden het gevolg is van een Ongeval,

 - Overlijdensaangifte ingevuld en ondertekend door de aangever.
Moeten worden afgeleverd, afhankelijk van de begunstigingsclausule:
 - Een akte of een attest van erfopvolging waarin de rechten van 
de Begunstigden zijn vastgelegd, wanneer ze niet met naam zijn 
genoemd in het contract, 

 - Recto-versokopie van de geldige nationale identiteitskaart van 
elke begunstigde, bij onstentenis kopie van het geldige paspoort.

Artikel 16   – HERROEPING

U kunt, zonder boete en zonder motivatieplicht, het contract 
opzeggen binnen dertig dagen te rekenen vanaf de ontvangst van 
het document ter bevestiging van de modaliteiten van uw contract 
waarin de afsluitingsdatum van het contract vermeld staat. Uw 
aanvraag tot opzegging moet ons ofwel per aangetekende brief, 
ofwel per deurwaardersexploot, ofwel door afgifte van een brief 
tegen ontvangstbewijs bereiken.

Artikel 17   – OPZEGGING

De verzekeringnemer kan het contract ieder jaar opzeggen, 
minstens 3 maanden voor de verjaardatum van de inwerkingtreding 
van de dekking. De opzegging gebeurt via aangetekende brief, 
bij deurwaardersexploot of door afgifte van een brief tegen 
ontvangstbewijs en volgt de procedure bepaald in artikel 10 voor 
de afkoop van het contract.

Artikel 18   – GESCHILLEN

Uw verzekeringstussenpersoon is een specialist die u kan 
helpen. Hij informeert u over uw contract en over de prestaties 
die eruit voortvloeien; hij onderneemt voor u alle stappen bij de 
maatschappij. Hij staat u ook ter zijde indien er tussen u en ons 
een probleem zou rijzen. In geval van een ongunstig antwoord van 
de Verzekeraar op een vraag, is het mogelijk een beroep te doen: 
 - voor de overlijdensverzekering, op de de dienst “Customer 
Protection” van AXA Belgium N.V., Vorstlaan 25, 1170  Brussel 
(e-mail: customer.protection@axa.be); 

 - voor de bijstand, op de dienst «Quality» van Inter Partner Assistance 
N.V., Louizalaan 66 bus 1, 1150 Brussel (e-mail: quality.brussels@
ip-assistance.com). Indien een onenigheid blijft bestaan, kan een 
verzoek worden ingediend bij de dienst Ombudsman Verzekeringen, 
De Meeûssquare 35, 1000 Brussel (e-mail: info@ombudsman.as, 
fax: 32 (2) 547 59 75 – site: www.ombudsman.as). Elke klacht 
of bemiddeling zoals hiervoor beschreven doet geen afbreuk aan 
het recht om een rechtsvordering in te stellen. Alle mogelijke 
betwistingen vallen uitsluitend onder de bevoegdheid van de 
Belgische rechtbanken. Het contract valt onder de Belgische wet.

Artikel 19   – PRIVACY

Doeleinden van de gegevensverwerking – Ontvangers van de 
gegevens
De persoonsgegevens, meegedeeld door de betrokkene zelf of 
rechtmatig ontvangen door de maatschappij, van haar klanten, de 
ondernemingen die met hen in verbinding staan of derden, kunnen 
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door de maatschappij worden verwerkt met het oog op het beheer van 
het klantenbestand, het beheer van de verzekeringsovereenkomsten 
en schadegevallen, de klantenservice, het beheer van de 
commerciële relatie, de opsporing, preventie en bestrijding van 
fraude, de aanvaarding van risico’s, het toezicht op de portefeuille, 
statistische studies, het beheer van de betwiste zaken en van de 
schuldinvordering, alsook de betaling van verzekeringssommen.
AXA Belgium nv, met maatschappelijke zetel op de Vorstlaan 25 te 
1170 Brussel is verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Om een optimale service te verlenen in verband met de hogergenoemde 
doeleinden, kunnen deze persoonsgegevens worden meegedeeld aan 
andere ondernemingen van de AXA Groep, aan ondernemingen en/of 
aan personen die in verbinding staan met de maatschappij (advocaten, 
experts, herverzekeraars, medeverzekeraars, dienstverleners, …).
Deze persoonsgegevens kunnen door de maatschappij verwerkt 
worden in bestanden die het deelt met AXA Bank Europe met het 
oog op het beheer van het klantenbestand, in het bijzonder het 
beheer en de bijwerking van de identificatiegegevens.

Gegevensverwerking met het oog op direct marketing
De meegedeelde persoonsgegevens kunnen door de maatschappij 
verwerkt worden met het oog op direct marketing (commerciële 
acties, gepersonaliseerde reclame, profilering, koppeling van 
gegevens, AXA’s sociale of culturele activiteiten, …), om zijn kennis 
van de klanten en prospects te verbeteren en om deze laatste op 
de hoogte te brengen van zijn activiteiten, producten en diensten. 
Deze gegevens kunnen ook worden meegedeeld aan andere 
ondernemingen van de AXA Groep en aan de tussenpersoon van 
de klant met het oog op direct marketing, om de kennis van hun 
klanten en prospects te verbeteren en om deze laatste op de 
hoogte te brengen van hun respectieve activiteiten, producten en 
diensten in verzekeringen en bank.
Om een optimale service te verlenen in verband met direct 
marketing, kunnen deze persoonsgegevens worden meegedeeld 
aan ondernemingen en/of aan personen in hun hoedanigheid van 
onderaannemers of dienstverleners ten gunste van de maatschappij 
en de andere ondernemingen van de AXA Groep.

Gegevensoverdracht buiten de Europese Unie
In geval van gegevensoverdracht naar derden die zich buiten de 
Europese Unie bevinden, houdt de maatschappij zich aan de 
geldende wettelijke en reglementaire bepalingen voor een dergelijke 
overdracht, met name zorgt voor een adequaat beschermingsniveau 
voor de aldus overdragen persoonsgegevens, op basis van de door 
de Europese Commissie ingestelde alternatieve mechanismen, zoals 
algemene voorwaarden, de Safe Harbor-principes of ook de bindende 
ondernemingsregels voor de AXA Groep in geval van overdrachten 
binnen de groep (Belgisch Staatsblad 6/10/2014, p. 78547).

Doorgeven van gegevens aan een overheid
De maatschappij kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het 
feit dat zij zelf of de ondernemingen en/of personen die met haar in 
verbinding staan, aan wie persoonsgegevens worden meegedeeld, 
gegevens doorgeven (of verplicht zijn door te geven) aan de Belgische 
overheid, aan buitenlandse overheden of aan internationale 
instellingen in uitvoering van een wettelijke of reglementaire 
verplichting, in uitvoering van een gerechtelijke beslissing, of ook in 
het kader van de behartiging van een rechtmatig belang.

Verwerking van de gegevens betreffende de gezondheid
De maatschappij kan ertoe gebracht worden om gegevens betreffende 
de gezondheid van een betrokken persoon (aangeslotene) te 

verwerken wanneer deze verwerking nodig is voor de aanvaarding, 
het beheer en de uitvoering van het contract door de beheerders 
in het kader daarvan. Deze verwerking is voorzien in de wet van 
8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer 
en gebeurt onder de erin voorziene voorwaarden.

Vertrouwelijkheid
Alle gegevens zullen met de grootst mogelijke discretie worden 
behandeld.

Recht op toegang, rechtzetting en verzet
De betrokken persoon kan kennis nemen van zijn gegevens, ze laten 
rechtzetten en zich kosteloos verzetten tegen de verwerking ervan 
met het oog op direct marketing. Hiertoe dient hij een gedateerde 
en ondertekende aanvraag samen met een recto/versokopie van 
zijn identiteitskaart te sturen naar AXA Belgium – Privacy, Vorstlaan 
25, 1170 Brussel (privacy@axa.be). Hij kan er ook meer informatie 
bekomen.

Artikel 20   –  ALGEMENE AANWIJZINGEN BETREFFENDE HET 
FISCAAL STELSEL

A. Ontbreken van fiscale voordelen: Het contract maakt het niet 
mogelijk om fiscale voordelen te genieten op de premies in het 
kader van het langetermijnsparen. Bovendien kan het niet gebruikt 
worden om een krediet te dekken of weder samen te stellen.
B. Lasten: Alle huidige of toekomstige belastingen, taksen en 
bijdragen, van toepassing op het contract of op de door u of door 
ons verschuldigde sommen zijn te uwen laste of ten laste van de 
begunstigde. Wat betreft de eventuele fiscale en/of sociale lasten 
op de premies, is het de wetgeving van het land van uw woonplaats 
die van toepassing is. De belastingen en eventuele andere lasten 
van toepassing op de prestaties worden bepaald door de wet van 
het land van de woonplaats van de begunstigde en/of door de 
wet van het land van de inkomstenbron. Wat de successierechten 
betreft, is de fiscale wetgeving van het land van de woonplaats van 
de overledene en/of de wet van het land van de woonplaats van de 
begunstigde van toepassing.

Artikel 21   – BIJSTANDSDEKKINGEN

1 - Bijstand ante mortem
Bij een gebeurtenis waarvoor de tussenkomst van AXA Assistance 
vereist is, moet het verzoek rechtstreeks gebeuren:
• telefonisch op het nr. +32 2 552 51 36
• per brief aan “Inter Partner Assistance S.A. – Louizalaan, 166 – 

1050 Brussel”.
Informatie en inlichtingen gezondheid: Deze dekking bestaat uit 
een bijstand inzake gezondheid die de volgende vormen aanneemt:
Het medisch team van Inter Partner Assistance N.V. verstrekt 
aan de Verzekerde medische en paramedische informatie en 
inlichtingen van 8.00 tot 20.00 uur, van maandag tot vrijdag. Het 
verleent alle algemene inlichtingen in de volgende domeinen, a rato 
van 4 gesprekken van 15 min, per jaar:
 - Preventie: inentingen, allergieën, dieetleer, mond-tandpreventie, 
opsporing en preventie van zware ziekten…

 - Levenswijze: risicofactoren en levenshygiëne (tabak, alcohol, 
drugs, vervuiling, voeding, sporten, stress…)

 - Nieuwe technieken: palliatieve verzorging, ambulatoire chirurgie, 
natuurgeneeswijzen, transplantaties,…

 - Medische onderzoeken: de verschillende onderzoeken en analyses 
(radiologie, biologie, scanner, IRM, echografieën, scintigrafieën,…)

 - Administratieve gegevens: hulp bij het houden van bejaarden in 
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hun woonplaats, zorgen voor de afhankelijkheid, gemedicaliseerde 
onthaalstructuren…

 - Nuttige gegevens: consultatiecentra, gespecialiseerde instellingen 
(revalidatie, ontwenning, thermalisme…) en patiëntenverenigingen.

De tussenkomst van Inter Partner Assistance N.V. beperkt zich tot 
het geven van objectieve informatie. Het doel van de dienst is in geen 
geval een gepersonaliseerde medische of paramedische consultatie 
te leveren via telefoon of zelfmedicatie te bevorderen. Indien dat de 
vraag zou zijn, zou Inter Partner Assistance N.V. aan de begunstigde 
aanraden om zijn behandelend geneesheer te raadplegen.

2 - Bijstand post mortem
De onderstaande dekkingen die accessoir zijn bij de dekking 
overlijden, zijn slechts verworven voor zover het overlijden gedekt 
is door het contract. 
Psychologische bijstand: Bij overlijden van de Verzekerde, kan 
Inter Partner Assistance N.V. de begunstigde, de echtgenoot of 
wettelijk samenwonende partner en de ouders/kinderen van de 
verzekerde in contact brengen met een klinisch psycholoog voor 
3 telefoongesprekken. Inter Partner Assistance N.V. organiseert en 
betaalt drie gesprekken. Na deze drie consultaties blijft de kostprijs 

van een eventuele verlenging van de psychologische bijstand ten 
laste van de begunstigden.
Advies en Administratieve bijstand: Bij overlijden van de Verzekerde 
regelt en betaalt Inter Partner Assistance N.V. een evaluatie via 
telefoon van de situatie van het gezin door een Sociaal Assistent(e) 
die de familie helpt haar stappen te organiseren bij de aangewezen 
instellingen door, indien gewenst, contact te nemen met deze 
instellingen of betrokken sociale diensten. Inter Partner Assistance 
N.V. stelt een telefonische informatiedienst ter beschikking van de 
echtgenoot of wettelijk samenwonende partner of van de ouders/
kinderen van de verzekerde, die toegankelijk is van 8.00 u tot 20.30 u 
en 7 dagen per week met betrekking tot de te volgen administratieve 
stappen en brengt ze in contact met een gespecialiseerd adviseur. 
Inter Partner Assistance N.V. stelt een begeleider ter beschikking 
van de echtgenoot of wettelijk samenwonende partner of van de 
ouders/kinderen van de verzekerde op hun verzoek, gedurende een 
halve dag, maximum 4 uur, om hen te helpen bij het vervullen van 
de meest dringende stappen. De erelonen van de begeleider en 
de verplaatsingen binnen een straal van 50 km worden ten laste 
genomen door Inter Partner Assistance N.V.


