
ALGEMENE VOORWAARDEN  VERZEKERINGSBON
Wet van 25 juni 1992

 DEFINITIES De Storting
  De eenmalige verzekeringspremie die door de verzekeringnemer betaald wordt. De storting omvat de eventuele kostprijs van de 

overlijdensdekking.

  De inleg
  De storting, verminderd met de forfait en de eventuele kostprijs van de overlijdensdekking.

  De reServe
  Het bedrag, gevormd door de kapitalisatie van de inleg. De kapitalisatie gebeurt tegen de gewaarborgde interestvoet vermeld in de 

Bijzondere Voorwaarden. 

  onbetwiStbare poliS
  Een polis waarvan Mercator Verzekeringen nv de nietigheid niet kan inroepen op grond van onjuiste of onvolledige verklaringen van 

de verzekeringnemer of de verzekerde, behalve in geval van opzettelijke verzwijging of opzettelijk onjuiste verklaring.

 VOORWERP

 

 VAN DE POLIS
 De polis heeft tot voornaamste doel een kapitaal te vormen op de einddatum van de polis. De verzekeringnemer verricht een eenmalige 

storting die rechtstreeks aan Mercator Verzekeringen nv betaald wordt en die niet minder dan 5.000 EUR mag bedragen.

 VERZEKERDE

 

 WAARBORGEN
 Bij leven van de verzekerde op de einddatum van de polis verbindt Mercator Verzekeringen nv zich ertoe op de einddatum van de polis 

het kapitaal vermeld in de Bijzondere Voorwaarden uit te keren aan de begunstigde, aangewezen in de Bijzondere Voorwaarden.

  Bij overlijden van de verzekerde vóór de einddatum van de polis verbindt Mercator Verzekeringen nv zich ertoe de reserve, berekend 
op het ogenblik van het overlijden uit te keren aan de begunstigde, aangewezen in de Bijzondere Voorwaarden.

  Indien een facultatieve waarborg Overlijden is voorzien in de Bijzondere Voorwaarden, bedraagt de uitkering bij overlijden minimaal 
130 % van de storting.

  baSiS van De poliS
  De polis is onderworpen aan de wettelijke beschikkingen en reglementaire bepalingen die van toepassing zijn op de levensverzeke-

ringen.
  Zij werd opgesteld op basis van de verklaringen van de verzekeringnemer en de verzekerde. 
  Behalve wanneer hiervan in de Bijzondere Voorwaarden wordt afgeweken, is de polis onbetwistbaar vanaf zijn aanvangsdatum.

 VERZEKERINGSGEBIED De waarborg geldt over de hele wereld.

 BEGUNSTIGING De verzekeringnemer heeft het recht een of meer begunstigden aan te wijzen. Zolang de begunstiging door de aangewezen begunstigde 
niet is aanvaard, kan de verzekeringnemer de begunstiging herroepen totdat de verzekerde prestatie opeisbaar is geworden.

  De begunstigde kan de begunstiging te allen tijde aanvaarden, ook nadat de verzekeringsprestaties opeisbaar zijn geworden.
  Zolang de verzekeringnemer leeft, kan de aanvaarding slechts gebeuren door een bijakte bij de polis met de handtekening van de 

begunstigde, de verzekeringnemer en de verzekeraar. Na het overlijden van de verzekeringnemer kan de aanvaarding uitdrukkelijk of 
stilzwijgend gebeuren. Ten aanzien van Mercator Verzekeringen nv heeft de aanvaarding pas gevolg nadat Mercator Verzekeringen nv 
daarvan schriftelijk op de hoogte is gebracht. 

  gevolgen van De aanvaarDing van De begunStiging
  Indien de begunstigde de begunstiging aanvaard heeft, moet hij zijn toestemming geven bij: 
  – wijziging van de begunstiging;
  – afkoop van de polis;
  – opname van een voorschot op de polis;
  – inpandgeving van de rechten uit de polis;
  – overdracht van rechten voortvloeiend uit de polis.

  Op het ogenblik dat wij tot uitkering bij leven of bij overlijden moeten overgaan, zullen wij ons uiterste best doen om met de begunstig-
den contact op te nemen. De kosten van het eventuele opsporingswerk zullen afgehouden worden van het bedrag van de uitkering.

 NIET-VERZEKERDe

 

 
RISICO’S

 welke overlijDenSDekking worDt verleenD?
  Wij verlenen onze waarborg Overlijden niet bij overlijden:
  1. als gevolg van een aandoening waarvan de verzekerde wist dat deze bestond op het ogenblik dat hij op het voorstel ‘ja’ antwoordde 

op de vraag ‘Geniet de verzekerde op dit ogenblik en gewoonlijk een goede gezondheid?’;
  2. door zelfmoord van de verzekerde binnen het jaar na de aanvang van de polis. Indien u het kapitaal verhoogt, geldt dezelfde periode 

voor die kapitaalverhoging;



  3. als gevolg van een opzettelijke daad van uzelf, de verzekerde of de begunstigde of als gevolg van een handeling waartoe deze 
personen hebben aangespoord;

  4. als gevolg van de tenuitvoerlegging van een rechterlijke veroordeling tot de doodstraf;
  5. als gevolg van een misdaad of wanbedrijf, door de verzekerde als dader of mededader opzettelijk gepleegd en waarvan de gevolgen 

door hen konden worden voorzien;
	 	 6.	 als	gevolg	van	de	actieve	deelname	van	de	verzekerde	aan	arbeidsconflicten,	staking	en	lock-out,	aanslagen,	oproer,	volksbeweging,	

daden van terrorisme of sabotage;
  7. als gevolg van oorlog, burgeroorlog of gelijkaardige feiten;
  8. als gevolg van een ongeval met een luchtvaartuig tijdens andere vluchten dan voor het normale vervoer van personen of goederen;
  9. als gevolg van een ongeval van de verzekerde tijdens valschermspringen, deltavliegen, elastiekspringen of parapente.

  In bepaalde gevallen en onder bepaalde voorwaarden kunnen wij evenwel dekking voorzien voor de punten 7, 8 en 9. Neem tijdig 
contact met ons op.

  welk beDrag worDt er uitgekeerD bij een niet-geDekt overlijDen?
  Bij overlijden van de verzekerde als gevolg van een niet-gedekt risico betaalt Mercator Verzekeringen nv de reserves uit, berekend op 

de datum van het overlijden.
  Indien het overlijden het gevolg is van een opzettelijke daad van een begunstigde of op diens aansporing veroorzaakt werd, worden 

deze reserves nooit aan hem uitbetaald, maar aan andere rechthebbenden.
  

 DEELNAME IN DE WINST De polis komt niet in aanmerking voor winstdeelname.

 UITKERINGS-

 

 MODALITEITEN
 welke formaliteiten moeten vervulD worDen bij uitkering van De verzekerDe beDragen?

  uitkeringen bij leven
  Op de eindvervaldag van uw polis vergoeden wij de begunstigde na ontvangst van de volgende documenten:
  – een door hem ondertekende uitkeringskwitantie;
  – het originele polisexemplaar en de eventuele bijaktes;
  – een bewijs van leven van de begunstigde en de verzekerde.

  uitkeringen bij overlijden
  Indien deze waarborg voorzien is en de verzekerde overlijdt vóór de eindvervaldag, vergoeden wij de begunstigde na ontvangst van 

de volgende documenten:
  – een door hem ondertekende uitkeringskwitantie;
  – het originele polisexemplaar en de eventuele bijaktes;
  – een bewijs van leven van de begunstigde;
  – een uittreksel uit de overlijdensakte;
  – een medisch attest met vermelding van de oorzaak van het overlijden. Hiervoor verstrekken wij de begunstigde een formulier;
  – indien het een ongeval betreft: een gedetailleerd verslag van de omstandigheden;
  – een akte van bekendheid (die bij de notaris of de vrederechter te verkrijgen is en de wettige erfgenamen vermeldt) indien dit vereist 

is om de identiteit van de begunstigden te kunnen bepalen.
 

VERZEKERINGS-

 

 
MODALITEITEN

 aanvang
  De dekking wordt verleend vanaf de datum aangeduid in de Bijzondere Voorwaarden en ten vroegste na de storting.

  vroegtijDige opzegging
  De verzekeringnemer heeft het recht om de polis op te zeggen binnen 30 dagen te rekenen vanaf de inwerkingtreding ervan. 
  Als bijlage aan de opzegbrief moet de verzekeringnemer het bewijs van storting bijvoegen.
  Mercator Verzekeringen nv betaalt de storting terug, verminderd met de bedragen die werden verbruikt om het risico te dekken.

  afkoop
  De verzekeringnemer heeft het recht om op elk ogenblik zijn polis af te kopen.
  De verzekeringnemer moet de afkoop aanvragen met een door hem gedagtekend en ondertekend schrijven. 

  Voor de berekening van de afkoopwaarde wordt de dag van de aanvraag in aanmerking genomen. De afkoopwaarde bedraagt 95 % 
van	de	fictieve	afkoopwaarde,	die	nooit	hoger	kan	zijn	dan	de	reserve	van	de	polis	op	de	dag	van	de	berekening.	

	 	 De	fictieve	afkoopwaarde	is	de	waarde	van	de	polis	op	het	ogenblik	van	de	berekening,	rekening	houdend	met	het	eindkapitaal,	de	
marktrente voor de resterende duur en de nog te lopen duurtijd van de polis. 

  De afkoop heeft uitwerking vanaf de datum waarop de verzekeringnemer de afkoopkwitantie voor akkoord ondertekent. 

  Vooraleer Mercator Verzekeringen nv de afkoopwaarde uitkeert, moet de verzekeringnemer de polis en de bijakten inleveren samen met 
de ondertekende en gedagtekende afkoopkwitantie. Mercator Verzekeringen nv moet daarenboven in het bezit zijn van de schriftelijke 
toestemming van de begunstigde die deze begunstiging aanvaard heeft.

  weDerinwerkingStelling
  De verzekeringnemer kan vragen zijn afgekochte polis binnen een termijn van 3 maanden opnieuw in werking te stellen ten belope 

van de op de datum van de afkoop verzekerde bedragen.
  Dit gebeurt door de terugstorting van de afkoopwaarde.
  Iedere wederinwerkingstelling gebeurt volgens de op dat ogenblik geldende voorwaarden en de aanvaarding van risico’s.
  De wederinwerkingstelling gaat slechts in na kennisgeving door Mercator Verzekeringen nv aan de verzekeringnemer. 



  wijziging van De poliS
  Mercator Verzekeringen nv kan eenzijdig geen enkele wijziging aanbrengen in de Algemene of Bijzondere Voorwaarden van de polis. 

  voorSchot op De poliS
  De verzekeringnemer kan van Mercator Verzekeringen nv een voorschot krijgen in de vorm van een lening tegen interest.
  Dit voorschot mag niet groter zijn dan het minimum dat de reserves tijdens heel de nog te lopen duur van de polis kan bereiken, beperkt 

tot het bedrag dat voor vereffening vatbaar is met toepassing van de bepalingen vermeld onder de rubriek ‘Afkoop’ van het hoofdstuk 
‘Verzekeringsmodaliteiten’, rekening houdend met de eventuele wettelijke afhoudingen. 

  De voorschotakte bepaalt de voorwaarden waaronder dit voorschot wordt toegekend. Het voorschot wordt door Mercator Verzekeringen nv 
slechts uitbetaald na afgifte tegen ontvangstbewijs van het originele polisexemplaar.

  rechtSmacht
  Betwistingen betreffende deze polis vallen uitsluitend onder de bevoegdheid van de Belgische rechtbanken.

  meDeDelingen
  De verzekeringnemer verbindt zich ertoe elke adreswijziging van zichzelf, maar ook van de begunstigden, dadelijk aan Mercator 

Verzekeringen nv mee te delen.
  De voor Mercator Verzekeringen nv bestemde mededelingen moeten gedaan worden aan een van haar zetels in België. De voor de 

verzekeringnemer bestemde mededelingen zijn geldig gedaan aan het laatste door Mercator Verzekeringen nv gekende adres.

 

 

 VERPLICHTE belastingregime
 MEDEDELINGEN Op uw polis is het volgende belastingregime van toepassing:
	 	 –	 de	eventuele	fiscale	en/of	sociale	lasten	op	de	premies	zijn	onderworpen	aan	de	wetgeving	van	uw	woonstaat.	In	voorkomend	geval	

is	de	wetgeving	toepasselijk	van	de	vestigingsstaat	van	de	rechtspersoon	voor	wiens	rekening	de	polis	afgesloten	is.	De	fiscale	
wetgeving	van	uw	woonstaat	bepaalt	bovendien	of	er	fiscale	voordelen	worden	toegekend	aan	de	premies.	In	bepaalde	gevallen	
kan de wetgeving worden toegepast van het land waar belastbare inkomsten worden verkregen;

  – de belastingen en eventuele andere lasten op de inkomsten zijn onderworpen aan de wet van de woonstaat van de begunstigde 
en/of	aan	die	van	het	land	waar	de	belastbare	inkomsten	verkregen	worden.	De	successierechten	worden	beheerst	door	de	fiscale	
wetgeving	van	de	woonstaat	van	de	overledene	en/of	begunstigde.
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Wij doen elke dag ons best om u een optimale service te bieden.

Bent u toch niet helemaal tevreden of hebt u een opmerking? 

Laat het ons weten, dan kunnen wij onze diensten verder verbeteren en u helpen. 

U kunt ons bellen (078 155 056) of mailen (ombudsdienst@mercator.be).

U kunt uw klacht ook kenbaar maken aan: 

Ombudsdienst Verzekeringen vzw 
de Meeûssquare 35 - 1000 Brussel - Tel. 02 547 58 71 - Fax 02 547 59 75 - info@ombudsman.as

U behoudt natuurlijk ook het recht om naar de rechtbank te stappen.

Mercator Verzekeringen nv – Verzekeringsonderneming toegelaten onder codenr. 0096 met CBFA-nr. 24.941 A
Maatschappelijke	zetel:	City	Link,	Posthofbrug	16,	2600	Antwerpen,	België	–	Contact	Center	Gent:	Zuiderpoort	Office	Park,	Gaston	Crommenlaan	14.0201,	9050	Gent

Tel.: +32 3 247 21 11 – Fax: +32 3 247 27 77 – info@mercator.be – www.mercator.be – Baloise Group 
RPR Antwerpen – BTW BE 0400.048.883 – KBC 410-0000711-55 – IBAN: BE31 4100 0007 1155 – BIC: KREDBEBB
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