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Overlijdensverzekering gekoppeld  
aan een Zichtrekening 
Informatiedocument over het verzekeringsproduct

Belfius Insurance nv Belfius Verzekerd Inkomen
Belgische verzekeringsonderneming erkend onder code 0037, RPR Brussel, btw BE 0405.764.064 - Karel Rogierplein 11 te 1210 Brussel - I/FOXE 3411-2 1701/01/2018

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 Verzekerd Inkomen is een verzekering tegen overlijden of invaliditeit die gekoppeld is aan uw zichtrekening. De verzekering 
garandeert een uitkering voor uw nabestaanden wanneer u komt te overlijden door een ongeval, of voor uzelf wanneer u blijvend 
invalide wordt na een ongeval.

 Wat is verzekerd? 

PP Belfius Verzekerd Inkomen garandeert een tijdelijk 
vervangingsinkomen berekend op basis van:
• Vaste inkomsten gedomicilieerd op een Belfius-

zichtrekening (bv. wedden en lonen, kinderbijslagen,…);
• Vaste uitgaven die betaald worden met een domiciliërings-

opdracht via een Belfius-zichtrekening (bv. telefoon, water, 
elektriciteit,…).

PP Het vervangingsinkomen wordt uitgekeerd:
• bij overlijden door een ongeval
• bij blijvende totale fysieke invaliditeit door een ongeval.
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 Als klant heeft u de keuze uit 3 formules:
• Formule 12: bij een ongeval met overlijden of blijvende 

invaliditeit tot gevolg wordt de vergoeding gespreid over 
12 maanden, met een minimaal van 7.500 EUR en een 
maximaal van 30.000 EUR per Zichtrekening.

• Formule 12/24: bij een ongeval met overlijden of blijvende 
invaliditeit tot gevolg wordt de vergoeding uitgekeerd 
gespreid over 12 maanden. Betreft het echter een 
verkeersongeval wordt deze vergoeding verdubbeld en 
gespreid over 24 maanden, met een minimaal van 15.000 
EUR en een maximaal van 60.000 EUR per Zichtrekening.

• Formule 24: bij een ongeval met overlijden of blijvende 
invaliditeit tot gevolg wordt de vergoeding verdubbeld en 
gespreid over 24 maanden, met een minimaal van 15.000 
EUR en een maximaal van 60.000 EUR per Zichtrekening.

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 Onder “blijvende totale fysieke invaliditeit” verstaat men de 
vermindering met minimum 67% van de lichamelijke 
geschiktheid van de verzekerde.

PP Onder “verkeersongeval” verstaat men elk ongeval.

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 Verzekerd Inkomen kan onderschreven worden 
door elke natuurlijke persoon van minstens 18 jaar met een 
woonplaats in België.

 ! Een Belfius Verzekerd Inkomen loopt af op de vervaldag na 
uw 65ste verjaardag. Na deze vervaldag bent u dus niet langer 
verzekerd.

 ! Indien u gekozen heeft voor formule 12 bedraagt de vergoeding 
bij overlijden of blijvende invaliditeit minimum 7.500 EUR per 
zichtrekening.

 ! Indien u gekozen heeft voor formule 12/24 bedraagt de 
vergoeding bij overlijden of blijvende invaliditeit minimum 
7.500 EUR per zichtrekening. Deze vergoeding wordt 
verdubbeld tot 15.000 EUR indien het gaat om een 
verkeersongeval.

 ! Indien u gekozen heeft voor formule 24 bedraagt de vergoeding 
bij overlijden of blijvende invaliditeit minimum 15.000 EUR 
per zichtrekening.

 ! De vergoeding bij overlijden of blijvende invaliditeit bedraagt 
maximum 30.000 EUR per zichtrekening of 60.000 EUR per 
zichtrekening indien het gaat om een verkeersongeval.
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 ! 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.

 ! Eventuele blijvende invaliditeiten die reeds bestaan op de 
dag van het ongeval, komen niet in aanmerking voor het 
bepalen van de minimuminvaliditeitsgraad van 67%.

 Waar ben ik gedekt?
Belfius Verzekerd Inkomen geldt overal ter wereld.

 Wat zijn mijn verplichtingen?

Bij overlijden:
• 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.

Bij blijvende lichamelijke invaliditeit:
• Bij blijvende lichamelijke invaliditeit door ongeval dient u Belfius Bank hiervan op de hoogte te brengen binnen de 30 dagen na 

het ongeval. 
• Als verzekerde u dient de volgende documenten aan de bank te bezorgen:

- Een medisch getuigschrift van invaliditeit.
• Als verzekerde dient u zich te onderwerpen aan alle medische controles door de raadsgeneesheer van de verzekeraar.

 Wanneer en hoe betaal ik?
• De eerste premie wordt van uw zichtrekening gehouden na het afsluiten van de verzekering Belfius Verzekerd Inkomen.
• De volgende premies worden jaarlijks op de verjaardag van elke individuele toetreding 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 voor één jaar en wordt op de vervaldag telkens stilzwijgend 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 één van de 
agentschappen van Belfius Bank, hetzij op de zetel van Belfius Bank te Brussel. 

• De waarborg is niet meer verworven:
- vanaf de jaarlijkse vervaldag die volgt op de datum waarop de verzekerde geen houder of medehouder meer is van de rekening;
- vanaf de jaarlijkse vervaldag wanneer de rekening niet meer voor het bedrag van de premie kan gedebiteerd worden.
- vanaf de jaarlijkse vervaldag die volgt op de 65e verjaardag van de verzekerde.


