
ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE COLLECTIEVE POLIS TUSSEN  DHB BANK EN CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS 
 
 
 
ARTIKEL 1 : BESCHRIJVINGEN 

A. De verzekeraar: CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS N.V. –  
maatschappij naar Frans recht –  Hoofdkantoor: avenue Kléber 5 te 
75116 Parijs –  Filiaal in België: Bergensesteenweg 1424 te 1070 
Brussel –  Verzekeringsondememing erkend onder nr.978 - 
HRB519.835; 

B. De Verzekeringnemer: DHB BANK NV  –  Koningsstraat  168 te 1000 
Brussel; 

C. De verzekerde: iedere natuurlijke persoon die houder of 
medehouder is van een rekening DHB+  of Save on line, die tot de 
verzekering is toegetreden en waarvoor de bijdrage is geïnd.  Zolang 
de houder of medehouder van een rekening DHB+  of Save on line 
geen 5 jaar is, rust de verzekering op het hoofd van de vader of, bij 
ontstentenis, van de moeder of, bij ontstentenis, van de voogd of de 
voogdes. 

D. De begunstigde: iedere persoon aan wie de vergoeding krachtens 
deze algemene voorwaarden verschuldigd is. 

E. Verzekerde rekening: iedere rekening DHB+  of Save on line bij de 
verzekeringnemer geopend, waarvan de bijdrage afgehouden wordt. 

 
ARTIKEL 2 : DOEL EN OMVANG VAN DE VERZEKERING 

Het doel van deze verzekering is de verzekerde te dekken tegen het risico van 
overlijden door ongeval, behalve dat door artikel IV uitdrukkelijk wordt uitgesloten.  
De dekking geldt wereldwijd.   
Onder “ongeval” dient te worden verstaan elke gebeurtenis die het gevolg is van 
de plotselinge en toevallige werking van een uitwendige oorzaak buiten de wil van 
de verzekerde.  Dit begrip zal door de verzekeraar geïnterpreteerd worden 
overeenkomstig de wettelijke bepalingen inzake arbeids- of arbeidswegongevallen 
in de gevallen waarin deze wetgeving haar uitwerking vindt.   
De dekking wordt nog verleend indien het overlijden plaats heeft binnen 24 
maanden na het ongeval en indien de begunstigden het bewijs leveren dat het 
overlijden rechtstreeks aan dat ongeval te wijten is.  Deze termijn wordt tot 30 
dagen beperkt voor verzekerden die op de dag van het ongeval 70 jaar of ouder 
waren. 
 
De waarborgen zijn verworven vanaf de toetreding tot de verzekering.  De 
waarborgen worden jaarlijks stilzwijgend verlengd voor de duur van één jaar voor 
zover het contract tussen de nemer en de verzekeraar wordt verlengd en de 
bijdragen van de rekening is afgehouden. 
 
ARTIKEL 3 : VERZEKERDE VERGOEDINGEN 

De verzekeraar waarborgt de begunstigden de uitkering van een forfaitaire 
vergoeding van 5.000 euros. Wanneer verscheidene rekeningen op naam van een 
zelfde verzekerde geopend werden, mogen de vergoedingen per verzekerd hoofd 
samen EUR 25.000 niet te boven gaan.  Indien de verzekerde méér dan 70 jaar 
oud is bij het ongeval dat leidde tot het overlijden, worden de bovenvermelde 
bedragen door twee gedeeld. 
 
Indien de rekening op naam van verscheidene natuurlijke personen geopend 
werd, wordt de hoofdvergoeding als bedoeld bij de alinea’s 1 en 2 verminderd 
door ze te delen door het aantal medehouders. 
 
Geen vergoeding zal door de verzekeraar uitgekeerd worden indien de houder of 
medehouder van de rekening schriftelijk meedeelde dat hij dit verzekering weigert. 
 
ARTIKEL 4 : UITSLUITINGEN 

De verzekering dekt geen ongeval dat: 

• het gevolg is van oorlog, inval of burgeroorlog, alsmede van oproer 
indien de verzekerde hieraan actief heeft deelgenomen; 

• gebeurt ten gevolge van deelneming aan snelheidswedstrijden met 
welke middelen ook uitdagingen of weddenschappen; 

• gebeurt gedurende een vlucht warbij de verzekerde een privé-
vliegtuig bestuurt 

• het gevolg is van vrijwillige blootstelling aan een buitengewoon 
gevaar (behalve om een mensenleven te redden) of van een 
misdadige handeling van de verzekerde;  

• het gevolg is van enige daad van de verzekerde waardoor hij 
vrijwillig afbreuk doet aan zijn lichamelijke gaafheid, zoals zelfmoord 
of poging tot zelfmoord, vechtpartijen, gebruik van verdovende of 
opwekkende middelen of onverantwoord rijgedrag; 

• gebeurt wanneer de verzekerde zich in staat van alcoholintoxicatie, 
dronkenschap of krankzinnigheid bevindt, tenzij bewezen is dat die 
omstandigheden geen verband houden met het ongeval; 

• rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt wordt door een wijziging 
in de bouw van de atoomkern of door enige bron van ioniserende 
stralingen, of veroorzaakt is door een natuurramp. 

 
ARTIKEL 5 : VERGOEDINGSGERECHTIGDEN 

In geval van overlijden door ongeval wordt de vergoeding uitgekeerd: 
1. aan de echtgenoot of echtgenote (niet uit de echt noch van tafel en bed 

gescheiden) van de verzekerde; 
2. bij ontstentenis, aan de kinderen van de verzekerde en aan de andere 

plaatsvervullende afstammelingen; 
3. bij ontstentenis, aan de bloedverwanten in opgaande lijn van de 

verzekerde; 
4. bij ontstentenis, aan de rechtverkrijgenden van de verzekerde 

Wanneer de houder van de rekening minder dan 5 jaar oud is, zal de vergoeding 
bij overlijden van het verzekerde hoofd echter aan de houder toegekend worden.   
 
ARTIKEL 6 : SCHADEGEVALLEN  

Ieder die aanspraak maakt op het voordeel van de verzekering moet: 
• het overlijden van de verzekerde zo spoedig mogelijk en uiterlijk 30 

dagen na de gebeurtenis, behoudens overmacht, aangeven bij een 
verkooppunt van de nemer, met het oog op de aangifte aan de 
verzekeraar; 

• het daartoe bestemde formulier invullen; 
• dit formulier ingevuld en ondertekend terugzenden aan het erop 

vermelde adres samen met: 
 een uittreksel uit de overlijdensakte; 
 het bewijs van de hoedanigheid van vergoedingsgerechtigde 

(overeenkomstig art. V) 
De verzekeraar mag, indien hij het nodig acht, het bewijs eisen dat het overlijden 
onder de in art. II beschreven omstandigheden plaats heeft gehad. 
 
ARTIKEL 7 : ALGEMENE BEPALINGEN 

De verzekerde geeft zijn uitdrukkelijke toestemming voor de verwerking van de 
hem betreffende persoonsgegevens. 
De persoonsgegevens die door de verzekerde werden meegedeeld, kunnen 
doorgegeven worden aan Cardif Assurances Risques Divers N.V..  Cardif 
Assurances Risques Divers N.V. is de houder van het bestand volgens de wet van 
8 december 1992.  De door de verzekerde meegedeelde persoonsgegevens, 
medische gegevens inbegrepen, worden door Cardif Assurances Risques Divers 
N.V. uitsluitend uitgewerkt met het oog op het beheer en de uitvoering van dit 
verzekeringscontract en de erdoor gedekte schadegevallen. 
 
De verzekerde geeft zijn bijzondere toestemming voor de verwerking en de 
mededeling van medische persoonsgegevens aan een beoefenaar van de 
geneeskunst en aan de dienst “Medisch Beheer”.  Zo geeft hij, bij wijze van 
voorbeeld, de bijzondere toestemming opdat de behandelende arts aan de 

adviserende arts van de verzekeraar een attest bezorgt met de oorzaak van het 
overlijden. 
 
Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens 
heeft de verzekerde recht op toegang tot de gegevens, die hij desgevallend kan 
laten verbeteren.  Hij kan eveneens aanvullende inlichtingen bekomen bij het 
openbare register van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke 
Levenssfeer. 
Elke mededeling of aanvraag in verband met deze algemene voorwaarden wordt 
geldig verzonden aan de verzekeringnemer en de verzekeraar naar hun 
respectievelijk hoofdzetel, en aan de verzekerde naar zijn laatste bekend adres. 
De polis “Rekeningverzekering” wordt beheerst door de Belgische wet en alleen 
de Belgische rechtbanken zijn ter zake bevoegd.   
Elke klacht met betrekking tot deze polis kan voorgelegd worden aan de CBFA 
Kortenberglaan 61 te 1000 Brussel, zonder afbreuk te doen aan de mogelijkheid 
om een aanklacht in te dienen. 
 
De nemer behoudt zich het recht voor de toetreding stop te zetten, via een 
schrijven aan de verzekerde uiterlijk op 1 oktober van het lopende jaar. 
De verzekerde heeft de mogelijkheid om de verzekering op te zeggen door middel 
van een schriftelijke mededeling verstuurd aan de nemer ten laatste op 1 maart 
van het lopende jaar. In dit geval is de verzekering opgezegd vanaf 1 januari van 
het lopende jaar en de bijdrage wordt aan de verzekerde teruggestort. Indien de 
opzegging na 1 maart van het lopende jaar gebeurt, is de verzekering opgezegd 
vanaf 31 december van het lopende jaar en de verzekerde blijft tot deze datum 
gedekt. De verzekering eindigt van rechtswege wanneer de verzekerde geen 
houder noch medehouder van een verzekerde rekening meer is en hierdoor de 
hoedanigheid van verzekerde verliest. 
 

 


