
AANVULLENDE VERZEKERING
INVALIDITEIT

ALGEMENE VOORWAARDEN

HOOFDSTUK 1 : GEMEENSCHAPPELIJKE
BEPALINGEN

Artikel 1.1 : Referenties
Deze algemene voorwaarden dragen de referentie 882062018IN.

Artikel 1.2 : Algemene bepalingen
De algemene bepalingen van de hoofdverzekering Belfius Home Credit
Protect zijn van toepassing op de aanvullende verzekering invaliditeit
voor zover de bedingen van de aanvullende verzekering er niet van
afwijken. De onderschrijving van de aanvullende verzekering invaliditeit is
gekoppeld aan de onderschrijving van de hoofdverzekering overlijden.

HOOFDSTUK 2 : BEPALINGEN VAN DE AANVULLENDE
VERZEKERING INVALIDITEIT

Artikel 2.1 : Definities

Ongeval : plotse gebeurtenis die een lichamelijk letsel veroorzaakt en
waarvan de oorzaak of één van de oorzaken buiten het organisme van
de verzekerde ligt.

Ziekte : aantasting van de gezondheidstoestand van niet-accidentele
oorsprong, die objectieve symptomen vertoont.

Fysiologische invaliditeit : vermindering van de fysische integriteit van
de verzekerde. De invaliditeitsgraad is vastgelegd op basis van het
Officieel Belgisch Barema der Invaliditeiten (O.B.B.I.), en de Belgische
rechtspraak terzake.

Economische invaliditeit : vermindering van de arbeidsgeschiktheid
rekening houdend met het effectieve verlies van inkomsten van de
verzekerde onder voorbehoud van zijn mogelijkheden tot omschakeling
naar een bezigheid die overeenstemt met zijn kennis- of vaardigheden of
sociale status.

Carenstijd : periode gedurende dewelke de Maatschappij geen enkele
prestatie verschuldigd is. Deze carenstijd gaat in op de eerste dag van de
volledige invaliditeit.

Volledige invaliditeit : wanneer de economische of fysiologische
invaliditeitsgraad meer dan 66% bedraagt.

Artikel 2.2 : Voorwerp van de aanvullende verzekering invaliditeit
Het voorwerp van de aanvullende verzekering invaliditeit, in geval van
economische of fysiologische volledige invaliditeit (tijdelijke of blijvend)
van de verzekerde, is het waarborgen van de betaling aan de
verzekeringnemer van de prestaties “invaliditeit” vastgesteld in de
bijzondere voorwaarden.

Artikel 2.3 : Omvang van de waarborg
De Maatschappij verzekert het fysiologisch en economisch
invaliditeitsrisico voortvloeiend uit ziekten of ongevallen van alle aard
(privéleven en beroepsleven), behalve de uitsluitingen vermeld in artikel
2.15. De fysiologische invaliditeitsgraad wordt evenwel als minimum
beschouwd voor de bepaling van de economische invaliditeitsgraad.

In geval van volledige invaliditeit van de verzekerde, betaalt de
Maatschappij na het verstrijken van een carenstijd van 3 maanden en
overeenkomstig de bijzondere voorwaarden, aan de verzekeringnemer
de verzekerde invaliditeitsrente en stelt ze hem vrij, tijdens de duur van
de volledige invaliditeit, van de premiebetaling van de hoofdverzekering
overlijden en van de aanvullende verzekering invaliditeit.

Behoudens de afwijkingen voorzien in dit hoofdstuk, zijn de
gemeenschappelijke bepalingen en de bepalingen van de
hoofdverzekering overlijden toepasbaar op de aanvullende verzekering
invaliditeit.

Artikel 2.4 : Territoriale uitgestrektheid
Onder voorbehoud van de bepalingen vermeld in artikel 2.15 van dit
hoofdstuk is het invaliditeitsrisico in de hele wereld verzekerd, voor zover
de verzekerde zijn wettelijke woonplaats en zijn hoofdverblijfplaats op het
Belgisch grondgebied heeft en handhaaft.
Indien de verzekerde zijn wettelijke woonplaats of zijn hoofdverblijfplaats
buiten het Belgisch grondgebied verplaatst, wordt de aanvullende
verzekering invaliditeit van rechtswege opgezegd met aanvang op de dag
van de wijziging van de wettelijke woonplaats of van de
hoofdverblijfplaats. In dat geval wordt het betaalde premiegedeelte voor
de nog te lopen periode tot de eerstkomende vervaldag door de
Maatschappij terugbetaald.

Artikel 2.5 : Aanvangsdatum van de aanvullende verzekering
invaliditeit

De aanvangsdatum van de aanvullende verzekering invaliditeit is
vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. De aanvullende verzekering
invaliditeit kan onderschreven worden als een aanvullende verzekering
bij het onderschrijven van de hoofdverzekering Belfius Home Credit
Protect, of binnen maximum één jaar na de aanvangsdatum van de
hoofdverzekering.

Artikel 2.6 : Einddatum van de aanvullende verzekering invaliditeit
De aanvullende verzekering invaliditeit is onderschreven tot de
vervaldatum vastgesteld in de bijzondere voorwaarden en eindigt ten
laatste wanneer de verzekerde 65 jaar wordt. Daarenboven eindigt de
aanvullende verzekering invaliditeit :

-
-

-

-

bij het overlijden van de verzekerde ;
in geval van opzegging van de hoofdverzekering overlijden of de
aanvullende verzekering invaliditeit door de verzekeringnemer ;
in geval van niet-betaling van de premies van de aanvullende
verzekering invaliditeit ;
in geval van niet-betaling van de premies, opzegging, afkoop,
omzetting, reductie of nietigheid van de hoofdverzekering
overlijden.

Artikel 2.7 : Betalingswijze van de premies
De premies van de aanvullende verzekering invaliditeit zijn betaalbaar
onder dezelfde voorwaarden als de premies van de hoofdverzekering
overlijden.

Wanneer de hoofdverzekering overlijden door een eenmalige premie
wordt betaald, mag de verzekeringnemer de betalingsperiodiciteit van de
premie van de aanvullende verzekering invaliditeit evenwel vrij kiezen,
met uitzondering van de eenmalige premie. De betalingsperiodiciteit moet
dezelfde zijn voor alle onderschreven aanvullende verzekeringen.

De verzekeringnemer kan, ongeacht het verder bestaan van de
hoofdverzekering overlijden of, indien onderschreven, ongeacht het
verder bestaan van de aanvullende verzekeringen
beroepsinkomensverlies en/of ernstige ziekte, op ieder ogenblik een
einde stellen aan de betaling van de premies van de aanvullende
verzekering invaliditeit.

Artikel 2.8 : Bepalingen in geval van invaliditeit
In geval van invaliditeit van de verzekerde moeten de hieronder vermelde
formaliteiten vervuld worden en moet de Maatschappij binnen de 30
dagen die op het begin van het schadegeval volgen in het bezit zijn van
de volgende documenten :

-

-

de daartoe bestemde schadeaangifte van de Maatschappij,
ingevuld en ondertekend door de verzekerde ;
het daartoe bestemd geneeskundig getuigschrift van de
Maatschappij, ingevuld en ondertekend door een geneesheer naar
keuze van de verzekerde.

Deze documenten vermelden onder andere de aard, de oorzaken, de
omstandigheden en de gevolgen van de ziekte of het ongeval, evenals
de fysiologische en/of economische invaliditeitsgraden en de
waarschijnlijke duur van invaliditeit.

In geval van verlenging van de invaliditeit of van wijziging van de
invaliditeitsgraad moet een nieuw geneeskundig getuigschrift binnen de
30 dagen van de verlenging of wijziging worden voorgelegd.

De Maatschappij behoudt zich het recht voor om alle inlichtingen te eisen
die zij noodzakelijk acht en de controle uit te voeren over het effectieve
verlies van de inkomens. De verzekerde zal zich onderwerpen aan de
verzorgingen en de behandelingen die hem zullen worden
voorgeschreven. De nodige maatregelen moeten genomen worden opdat
de afgevaardigden van de Maatschappij de verzekerde zouden kunnen
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zien en opdat haar adviserende artsen hem zouden kunnen onderzoeken
om het even waar en wanneer.
Zij dienen in staat te zijn alle opdrachten, die de Maatschappij nodig acht,
uit te kunnen voeren binnen de 30 dagen te rekenen vanaf de aanvraag
gedaan door de Maatschappij. Indien de verzekerde buiten het Belgisch
grondgebied verblijft, moet de Maatschappij in staat zijn de nodige
geneeskundige controles te verrichten. De Maatschappij kan eisen dat de
geneeskundige controle in België plaatsvindt.

Indien de bepalingen inzake de aangifte van de invaliditeit of de
geneeskundige controlemogelijkheden van de Maatschappij worden
overtreden, is er geen verval van het recht op de prestaties indien de
verzekeringnemer of de begunstigde aantoont dat die overtreding te
wijten is aan overmacht of dat ze aan de Maatschappij geen nadeel heeft
berokkend. Wanneer de overtreding niet te wijten is aan een geval van
overmacht en aan de Maatschappij nadeel heeft berokkend, kan deze
laatste haar prestaties verminderen in verhouding tot het nadeel dat ze
geleden heeft. De Maatschappij kan evenwel het verval op het recht op
de prestaties tegenwerpen wanneer de overtreding met bedrieglijk opzet
werd begaan.

Artikel 2.9 : Vaststelling van de invaliditeit en betwistingen
Op basis van de verstrekte inlichtingen (cfr artikel 2.8) oordeelt de
Maatschappij over de werkelijkheid, de duur en de graad van de
invaliditeit en betekent haar beslissing aan de verzekeringnemer. Deze
beslissing wordt als aanvaard beschouwd indien de verzekeringnemer
zijn onenigheid niet aan de Maatschappij meldt binnen de 15 dagen
vanaf de betekening.

Elke betwisting dienaangaande of betreffende een ander geneeskundig
probleem wordt tegensprekelijk voorgelegd aan twee deskundige artsen,
waarvan de ene door de verzekerde en de andere door de Maatschappij
is aangesteld en behoorlijk gemachtigd. Indien zij niet tot een akkoord
komen, kiezen de deskundige artsen een derde expert. De drie
deskundige artsen zullen gemeenschappelijk uitspraak doen, maar bij
gebrek aan meerderheid, zal de mening van de derde deskundige
doorslaggevend zijn.
Indien één der partijen haar deskundige arts niet benoemt of indien de
twee deskundige artsen geen akkoord bereiken over de keuze van de
derde, zal de aanstelling ervan gebeuren door de Voorzitter van de
Rechtbank van Eerste Aanleg van de woonplaats van de verzekerde, op
verzoek van de meest gerede partij.

Elke partij draagt de kosten en honoraria van zijn deskundige. De kosten
en honoraria van de derde deskundige evenals de bijkomende kosten
van eventuele medische gespecialiseerde onderzoeken, worden door
beide partijen, elk voor de helft, gedragen. De deskundigen artsen zijn
van alle rechterlijke formaliteiten ontslagen. Hun beslissing is bindend en
onherroepelijk.

Artikel 2.10 : Wijziging van het risico
Elke wijziging van het risico zoals beschreven in het
verzekeringsvoorstel, namelijk elke verandering van of in de
beroepsactiviteiten van de verzekerde en elke stopzetting van zijn
beroepsactiviteiten moet binnen de 30 dagen na het gebeuren schriftelijk
aan de Maatschappij aangegeven worden.

In geval van stopzetting van de beroepsactiviteiten ingevolge
werkloosheid of vervroegd pensioen, is de fysiologische invaliditeitsgraad
de enige die in acht wordt genomen voor de bepaling van de
invaliditeitsgraad.

In geval van wijziging van of in de beroepsactiviteiten en voor zover er
verzwaring van het verzekerde risico is, behoudt de Maatschappij zich
het recht om, binnen de 30 dagen na ontvangst van de kennisgeving :

-

-

hetzij de aanvullende verzekering invaliditeit op te zeggen, indien
zij onmogelijk het nieuw risico kan waarborgen, met aanvang op de
dag van de wijziging en met terugbetaling van het premiegedeelte
voor de nog te lopen periode ;
hetzij de voorwaarden van de aanvullende verzekering invaliditeit
te wijzigen, die de verzekeringnemer schriftelijk kan weigeren door
aan de Maatschappij- binnen de 30 dagen - de opzegging van de
aanvullende verzekering invaliditeit te betekenen die dan binnen
de 30 dagen die volgen zal eindigen.

Inmiddels of bij gebrek aan een aangifte, worden de invaliditeiten
voortvloeiend uit de verzwaring van het risico ingevolge de verandering
van activiteit geregeld, volgens de verhouding tussen de betaalde premie
en deze die verschuldigd is in functie van het nieuw risico, voor zover het
risico verzekerbaar is.

Artikel 2.11 : Begin en einde van het recht op prestaties in geval van
invaliditeit

Het recht op de prestaties voorzien in de bijzondere voorwaarden
ontstaat indien de twee hieronder vermelde voorwaarden vervuld zijn :

-

-

wanneer de verzekerde door een economische of fysiologische
invaliditeit van tenminste 67% getroffen is ;
bij het verstrijken van een carenstijd van 3 maanden.

Het recht op de prestaties eindigt indien één van de hieronder vermelde
voorwaarden vervuld is :

-

-

-
-

wanneer de economische en fysiologische invaliditeitsgraad onder
de 66% daalt ;
op de einddatum vastgesteld in de bijzondere voorwaarden en ten
laatste wanneer de verzekerde 65 jaar wordt ;
wanneer de hoofdverzekering overlijden eindigt ;
bij het overlijden van de verzekerde.

Artikel 2.12 : Hervallen
Wanneer de verzekerde, om dezelfde reden, hervalt en dit geneeskundig
vastgesteld is binnen de 60 dagen die volgen op het einde van het recht
op de prestaties, zal de invaliditeit beschouwd worden als een
voortzetting van de eerste invaliditeit voor de afrekening van de
carenstijd.

Artikel 2.13 : Betalingswijze van de verzekerde prestaties
De verzekerde prestaties, bedongen in de bijzondere voorwaarden, zijn
tijdens de periode van volledige invaliditeit maandelijks op vervallen
termijn betaalbaar. De invaliditeitsrente is betaalbaar, de eerste maal met
een aanvangsprorata op de laatste dag van de eerste vervalperiode
volgend op het einde van de carenstijd, en voor de laatste maal met een
eindprorata op het ogenblik dat het recht op de prestaties eindigt.

Artikel 2.14 : Cumulatie van de betaling van de prestaties ernstige
ziekte, invaliditeit en beroepsinkomensverlies

Wanneer de verzekeringnemer gelijktijdig de aanvullende verzekeringen
invaliditeit en de aanvullende verzekering beroepsinkomensverlies
onderschrijft, beperkt de tussenkomst van de Maatschappij zich altijd tot
de betaling van de verzekerde prestaties van de waarborg waarvoor de
verzekerde gebeurtenis zich in de eerste plaats voortdoet. De betaling
van de verzekerde prestaties van de aanvullende verzekering invaliditeit
en van de aanvullende verzekering beroepsinkomensverlies kan
afwisselend of achtereenvolgend gebeuren maar nooit cumulatief. Indien
eveneens gelijktijdig de aanvullende verzekering ernstige ziekte werd
onderschreven, zal de Maatschappij de verzekerde prestatie uitkeren,
ongeacht van de verzekerde prestaties van de andere onderschreven
aanvullende verzekeringen.

Artikel 2.15 : Uitgesloten risico’s in geval van invaliditeit
De invaliditeiten die voortkomen uit de gebeurtenissen die uitgesloten zijn
van de hoofdverzekering overlijden (cfr artikel 2.9 van de algemene
voorwaarden Belfius Home Credit Protect) geven geen aanleiding tot
schadevergoeding evenals :

1) de schadegevallen voortvloeiend uit :
-

-

-

-

-

-

-
-
-

een vrijwillige deelname van de verzekerde aan misdaden of
misdrijven ;
een zelfmoordpoging van de verzekerde of uit een opzettelijk feit
van de verzekerde, de verzekeringnemer of de begunstigde,
behalve in geval van redding van personen of goederen in nood ;
toxicomanie, alcoholisme of misbruik van geneesmiddelen en hun
gevolgen ;
de staat van dronkenschap of alcoholische intoxicatie van de
verzekerde of die te wijten zijn aan de invloed van verdovende of
hallucinatie verwekkende middelen of andere drugs die de
verzekerde heeft ingenomen ;
aandoeningen van de verzekerde die medisch niet gecontroleerd
kunnen worden of die verbonden zijn aan mentale- of
zenuwstoornissen, welke geen objectieve symptomen vertonen, en
dus niet toelaten met zekerheid een diagnose te stellen ;
elk feit of opeenvolging van feiten met dezelfde oorsprong,
wanneer dit feit of deze feiten voortkomen of het resultaat zijn van
radioactieve, toxische of explosieve eigenschappen of andere
gevaarlijke eigenschappen van nucleaire brandstoffen,
radioactieve producten of afval, alsook alle schade die rechtstreeks
of onrechtstreeks voortvloeit uit elke bron van ioniserende
stralingen ;
een aardbeving of een andere natuurramp ;
weddenschappen of uitdagingen ;
oorlogsgebeurtenis of opstanden.
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2) de schadegevallen voortvloeiend uit de beoefening, zelfs occasioneel,
van volgende gevaarlijke sporten :
-
-
-
-
-
-
-
-

-

de luchtvaartsporten onder al hun vormen ;
het alpinisme onder al zijn vormen ;
de acrobatiek onder al haar vormen ;
de speleologie, het diepzeeduiken en de duiksprong ;
de motorwatersporten, het zeilen en de yachting in volle zee ;
de kano-kayak (buiten Europa en USA) en de canyoning ;
de paardendiscipline steeple chase ;
het skispringen, het ski freestyle, het raidskiën en het skiën buiten
de pistes ;
de autosporten en de motorsporten.

3) de schadegevallen voortvloeiend uit het gebruik als bestuurder of
passagier van een motorfiets van meer dan 50cc ;

4) de volgende risico’s, eigen aan de beroepsactiviteiten van
de verzekerde :
-

-
-
-
-
-
-

werken die een val van op een hoogte van meer dan 4 meter
kunnen veroorzaken ;
gebruik van machines en werktuigen ;
afdaling in putten, mijnen of groeven met galerijen ;
werken aan elektrische installaties en werken onder water ;
activiteiten op bouw- of afbraakwerven ;
behandeling van springtuigen, springstoffen of bijtende producten ;
het uitoefenen van het beroep van reporter en fotograaf in
dienstreis of op post in het buitenland, behalve in de Europese
Unie, Noord-Amerika, Japan, Australië en Nieuw-Zeeland.

Bepaalde hierboven uitgesloten risico’s (punten 2 tot 4) kunnen
eventueel het voorwerp zijn van een verzekeringsovereenkomst mits
akkoord van de Maatschappij, betaling van een bijpremie en
uitdrukkelijke vermelding in de bijzondere voorwaarden.

5) de schadegevallen voortvloeiend uit het uitoefenen van de volgende
beroepsactiviteiten (deze activiteiten zijn nooit verzekerbaar in
invaliditeit) :
-
-
-
-

beroepsmilitair en lijfwacht ;
stuntman en dierentemmer ;
lid van de federale politie - in het kader van een interventieteam ;
beroepssportman.

Artikel 2.16 : Afkoop, omzetting en reductie
De aanvullende verzekering invaliditeit omvat geen afkoop-, omzettings-
of reductiewaarde.

Artikel 2.17 : Afstand van verhaal
De Maatschappij ziet af, ten bate van de verzekeringnemer, de
verzekerde of de begunstigde, van elk verhaal tegen derde, daders of
burgerlijk aansprakelijken van de invaliditeit.
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