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Overlijdensverzekering gekoppeld 
aan een Effectenrekening 
Informatiedocument over het verzekeringsproduct

Belfius Insurance nv Belfius-Cover Beleggingen
 Belgische verzekeringsonderneming erkend onder code 0037, RPR Brussel, btw BE 0405.764.064 - Karel Rogierplein 11 te 1210 Brussel - I/FOXE 3206-2 1704/01/2018

Dit document heeft als doel u een overzicht te geven van de voornaamste dekkingen en uitsluitingen met betrekking tot deze verzekering. Dit document 
werd niet gepersonaliseerd op basis van uw specifieke behoeften en de erin opgenomen informatie is niet exhaustief. Voor bijkomende informatie 
gelieve de contractuele en précontractuele voorwaarden te raadplegen aangaande dit verzekeringsproduct.

Welk soort verzekering is dit ?
Belfius Cover Beleggingen is een overlijdensverzekering gekoppeld aan uw effectenrekening. Deze verzekering voorziet een 
vergoeding aan uw nabestaanden wanneer u komt te overlijden door een ongeval.

 Wat is verzekerd? 

Basiswaarborgen: 

PP Wanneer u komt te overlijden door een ongeval krijgen je 
nabestaanden een vergoeding gelijk aan 30 % van de waarde 
in uw effectendossier de dag voor het ongeval;

PP Indien u effecten bezit die uitgegeven zijn door Belfius Bank, 
worden deze gewaardeerd op basis van de nominale waarde 
verhoogd met de gelopen rente.

PP Effecten niet uitgegeven door Belfius Bank worden 
gewaardeerd op basis van de laatst gekende beurs- en 
wisselkoersen van de dag voor het ongeval, met inbegrip van 
de uitgevoerde en niet-geboekte orders. Als er geen officiële 
marktwaarde bestaat, wordt de waarde bepaald op basis van 
de schatting van de door Belfius bepaalde koers, en dit 
volgens de algemeen aanvaarde beroepsnormen.

PP Ongevallen veroorzaakt door een daad van terrorisme zijn 
gedekt (conform de modaliteiten voorzien in de wet van 1 
april 2007 rond de verzekering tegen schade veroorzaakt 
door terrorisme).

PP Onder “ongeval” verstaat men alle plotselinge en onvoorziene 
gebeurtenissen waarvan de oorzaak of één der oorzaken 
vreemd is aan het organisme van de verzekerde.

PP De vergoedingen zijn cumuleerbaar.

 Wat is niet verzekerd? 

 O U bent niet verzekerd voor elk overlijden dat niet het gevolg 
is van een ongeval.

 O U bent niet verzekerd voor ongevallen veroorzaakt door:
• een oorlog, burgeroorlog of gelijkaardige feiten;
• oproer of collectieve gewelddaden;
• zelfmoord of poging tot zelfmoord;
• een wijziging in de atoomkernstructuur of door gelijk welke 

bron van ioniserende straling.
 O U bent niet verzekerd voor ongevallen waarbij u:

• zich vrijwillig blootstelt aan een uitzonderlijk gevaar;
• zich misdadig gedraagt;
• zich in een staat van geestesstoornis, dronkenschap of 

alcoholintoxicatie bevindt;
• onder invloed bent van verdovende middelen;
• een privévliegtuig bestuurt;
• een luchtsport beoefent;
• als bestuurder, piloot of passagier deelneemt aan 

snelheidswedstrijden met landvoertuigen of (lucht)
vaartuigen.
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 Zijn er dekkingsbeperkingen? 

 ! Een Belfius Cover Beleggingen kan onderschreven worden 
door elke natuurlijke persoon met woonplaats in België die 
de leeftijd van 70 jaar nog niet heeft bereikt;
• Bent u meerderjarig, dan treedt u op als verzekerde;
• Bent u minderjarig op het tijdstip van onderschrijving van 

de Belfius Cover Beleggingen, dan kan u niet optreden als 
verzekerde van het contract en dit tot de dag waarop u de 
leeftijd van 18 jaar heeft bereikt. In dit laatste geval treedt/
treden de wettelijke vertegenwoordiger(s) met rol op de 
effectenrekening in de plaats van verzekerde(n) en bent 
u zelf de begunstigde van de verzekering;

 ! De vergoeding bij overlijden:
• bedraagt minimum 2.500 EUR per effectenrekening;
• bedraagt maximum 25.000 EUR per effectenrekening en 

maximum 100.000 EUR voor alle effectenrekeningen 
samen;

 ! De waarborg wordt verstrekt voor zover de datum van het 
ongeval (en niet de datum van overlijden) binnen de verzekerde 
periode valt;
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 Waar ben ik gedekt?
Belfius Cover Beleggingen geldt overal ter wereld.

 Wat zijn mijn verplichtingen?
• Bij overlijden door ongeval van de verzekerde dienen de nabestaanden Belfius Bank hiervan op de hoogte te brengen.
• De nabestaanden dienen volgende documenten aan de bank te bezorgen:
• Een verklaring van overlijden door ongeval;
• Een medisch getuigschrift van overlijden;
• Een attest of een akte van erfopvolging (afgeleverd door de Registratie of de notaris);
• Een uittreksel uit de overlijdensakte van de burgerlijke stand.

  Wanneer en hoe betaal ik?
• De eerste premie wordt van de centralisatierekening van uw effectenrekening gehouden na het afsluiten van de Belfius Cover 

Beleggingen.
• Wanneer de Belfius Cover Beleggingen wordt onderschreven tussen 1 april en 30 juni bent u gratis verzekerd tot en met 30 juni. 

In dat geval zal de eerste premie van uw zichtrekening worden gehouden op 1 juli van hetzelfde jaar.
• De volgende premies worden automatisch op 1 juli van uw zichtrekening afgehouden.

  Wanneer begint en eindigt de dekking?
De waarborg wordt van kracht na betaling van de eerste premie via de rekening of na bevestiging van de verzekering via de 
rekeningafschriften. De overeenkomst wordt gesloten tot de eerstvolgende 1ste juli en wordt nadien telkens voor één jaar verlengd.

  Hoe zeg ik mijn contract op?
• De verzekerde beschikt over een termijn van 30 dagen na de betaling van elke premie om terug te komen op zijn beslissing om 

tot de verzekering toe te treden of ze te verlengen. Daartoe volstaat het dat hij zijn beslissing bekendmaakt, hetzij in een van de 
agentschappen van Belfius Bank, hetzij op de zetel van Belfius Bank te Brussel. 

• De waarborg is niet meer verworven:
- vanaf de 1e juli volgend op de liquidatie van de rekening;
- vanaf de jaarlijkse vervaldag wanneer de centralisatierekening niet meer voor het bedrag van de premie kan gedebiteerd worden.

 ! De waarborg blijft verworven indien het overlijden zich 
voordoet binnen een termijn van 12 maanden te rekenen 
vanaf de dag van het ongeval en de begunstigden het bewijs 
leveren dat het overlijden een rechtsreeks gevolg is van dit 
ongeval;

 ! Het aantal premies per effectenrekening is beperkt tot 
maximaal 2 en maximaal 1 per (mede)houder. Indien één van 
de houders van de effectenrekening minderjarig is, is het 
aantal premies per rekening beperkt tot één;

 ! Deelt u een effectenrekening met andere personen, dan wordt 
de vergoeding, alsook het minimum en het maximum, 
verminderd in verhouding tot het aantal medehouders.


