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De duur van het contract is één jaar.
Bij elke jaarlijkse vervaldag wordt het contract stilzwijgend verlengd. U kunt 
het opzeggen op het eind van de lopende periode, minstens 3 maanden vóór 
de jaarlijkse vervaldag, of na het eerste verzekeringsjaar, op elk ogenblik, door 
middel van een opzeggingstermijn van minstens één maand.
De kennisgeving van de opzegging gebeurt hetzij door een per post 
aangetekende brief, hetzij door deurwaardersexploot, hetzij door overhandiging 
van de opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs.
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Voor de toepassing van het contract verstaat men onder :

Begunstigde : 
•  In geval van overlijden van een verzekerde : behoudens specifieke tegenstrijdige bepaling, 

de echtgeno(o)t(e) van de verzekerde die niet uit de echt gescheiden is, noch gerechtelijk 
gescheiden is van tafel en bed en van goederen, of de wettelijk samenwonende partner; 
bij gebrek daaraan, de kinderen van de verzekerde, bij gelijke delen; bij gebrek daaraan de 
wettelijke erfgenamen van de verzekerde.

•  In geval van blijvende invaliditeit : de verzekerde die het slachtoffer is van het ongeval.

Blijvende-invaliditeit : aantasting van de fysieke of psychische integriteit van de verzekerde 
die als definitief erkend wordt na consolidatie en toe te schrijven is aan een gewaarborgd 
ongeval.

Consolidatie : het moment waarop het letsel gestabiliseerd is en waarop er normaal gezien 
geen vooruitzichten op verbetering meer zijn.

Contract : wordt gesloten in gemeenschappelijk akkoord tussen de verzekeringnemer en de 
maatschappij en omvat de algemene voorwaarden en de bijzondere voorwaarden die hierbij 
gevoegd zijn en die doorslaggevend zijn.
Het wordt geregeld naar Belgisch recht, met name de wet van 4 april 2014 betreffende de 
verzekeringen.

Invaliditeitsgraad : deze varieert van 0 tot 100 ; hij wordt bepaald aan de hand van een 
medische expertise die door de verzekeraar gevraagd wordt bij de consolidatie van de 
letsels, of ten laatste drie jaar na de dag van het ongeval, in toepassing van het Europese 
schaal ter beoordeling van lichamelijke en geestelijke invaliditeit dat op de datum van het 
ongeval van kracht is.

Maatschappij : de N.V. PARTNERS VERZEKERINGEN, Gustave Demeylaan 66 te 1160 
Brussel, BTW BE 0428.438.211 RPR Brussel, IBAN: BE43 3101 9596 0601, BIC: 
BBRUBRBB; verzekeringsonderneming erkend om de volgende takken te beoefenen 1a, 2, 
3, 8, 9, 10a, 13, 16 en 17 onder codenummer 0964.

Ongeval : een plotse en onvoorziene gebeurtenis die een lichamelijk letsel veroorzaakt 
en waarvan de oorzaak of een van de oorzaken uitwendig is aan het organisme van het 
slachtoffer. Worden daarmee gelijkgesteld de verdrinking, inademing van dampen of van 
gas, vergiftiging of intoxicatie alsook het redden van personen of goederen die in gevaar 
verkeren.
Worden niet als ongeval beschouwd, de lichamelijke aandoeningen die al dan niet gekend 
zijn, zoals de hartstoornis, het hartinfarct, spasme van de kransslagader, hartritmestoornissen, 
apoplexie of hersenbloeding, indien er geen uitwendige oorzaak is.

Overlijden : de dood door ongeval.

Privéleven : tijd die buiten het beroepsleven besteed wordt en gewijd is aan niet-bezoldigde 
activiteiten.

Referentiekapitaal : 
• Verzekerde kinderen :

- Bij overlijden : vergoeding begrafeniskosten van 3 000 €.
- In geval van blijvende invaliditeit : 12 000 €.

• Andere verzekerden :
-  Het belastbare beroepsinkomen van de verzekerde die slachtoffer is van het ongeval 

(volgens aanslagbiljet-kohieruittreksel betreffende de inkomsten van het burgerlijke jaar 
dat aan het schadegeval voorafgaat), geplafonneerd op 32 000 €.

- 20 000 € indien deze inkomsten onbestaand of lager zijn.

Schadegeval : de schadelijke gebeurtenis die de toepassing van de waarborg tot gevolg 
kan hebben.

Verzekerden : volgens de gekozen formule die vermeld is in de bijzondere voorwaarden :
• in « solo » formule : de verzekeringnemer.
• in « gezinsformule » :

- de verzekeringnemer,
- de echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner,
- hun kinderen die fiscaal ter hunner laste zijn.

Verzekeringnemer : de fysieke persoon die het contract ondertekent, die ten hoogste 
60 jaar oud is (de leeftijd wordt per verschil in jaartal berekend).

DEFINITIES1. 

VOORWERP VAN HET CONTRACT2. 

Dit contract heeft als doel de betaling van een forfaitaire vergoeding wanneer een verzekerde 
in de loop van het privé-leven een ongeval overkomen is dat ofwel een blijvende invaliditeit 
van minstens 10 %, ofwel het overlijden tot gevolg heeft.

Het contract gaat in op de datum die in de Bijzondere Voorwaarden vermeld is, na 
ondertekening van het contract door de beide partijen en voor zover de eerste premie 
betaald is.

De verklaring van de verzekeringnemer dienen als basis voor het contract. 
De verzekeringnemer is aldus gehouden om precies, bij het sluiten van het contract, alle hem 
gekende omstandigheden mee te delen die moeten beschouwd worden als gegevens die 
van invloed kunnen zijn voor ons op de beoordeling van het risico.  

Iedere terughoudendheid of foutieve verklaring door de verzekeringnemer laat ons toe om 
de nietigheid van de verzekering in te roepen, om de premies te houden en om uitkeringen 
te weigeren.

INWERKINGTREDING VAN HET CONTRACT3. 

VERKLARINGEN BIJ DE ONDERTEKENING 
VAN HET CONTRACT

4. 
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De verzekeringnemer is gehouden ons in te lichten van iedere nieuwe omstandigheid van 
dien aard dat ze een aanzienlijke en duurzame verzwaring van het risico tot gevolg kan 
hebben.

Indien het risico dat het verzekerde voorval zich voordoet zo verzwaard is dat wij, indien die 
verzwaring bij het sluiten van de overeenkomst had bestaan, op andere voorwaarden zouden 
hebben verzekerd, moeten wij binnen een termijn van een maand, te rekenen vanaf de dag 
waarop wij van de verzwaring kennis hebben gekregen, de wijziging van de overeenkomst 
voorstellen met terugwerkende kracht tot de dag van de verzwaring. 

Indien het voorstel tot wijziging van de verzekeringsovereenkomst wordt geweigerd door de 
verzekeringnemer of indien, bij het verstrijken van een termijn van een maand te rekenen vanaf 
de ontvangst van dit voorstel, dit laatste niet wordt aanvaard, kunnen wij de overeenkomst 
opzeggen binnen 15 dagen na het verstrijken van voornoemde termijn.
Indien wij het bewijs leveren dat wij het verzwaarde risico in geen geval zouden hebben 
verzekerd, kunnen wij de overeenkomst opzeggen binnen dezelfde termijn. 

Indien het risico dat het verzekerde voorval zich voordoet, aanzienlijk en blijvend verminderd 
is en wel zo dat wij, indien die vermindering bij het sluiten van de overeenkomst had bestaan, 
op andere voorwaarden zouden hebben verzekerd, zijn wij verplicht een overeenkomstige 
vermindering van de premie toe te staan vanaf de dag waarop wij van de vermindering van 
het risico kennis hebben gekregen.

Indien wij het over de nieuwe premie niet eens worden binnen een maand na uw aanvraag 
tot vermindering, kan de verzekeringnemer de overeenkomst opzeggen.

A. BETALINGSMODALITEITEN
De premie, vermeerderd met taksen en lasten, is betaalbaar vóór de vervaldagen op 
verzoek van de maatschappij of van elke andere persoon die daartoe in de Bijzondere 
Voorwaardenaangewezen is.

Ingeval het betalingsverzoek via bankdomiciliëring vergeefs voorgelegd wordt, behoudt 
de maatschappij zich het recht voor het contract aan te passen (normale inning en, in 
voorkomend geval, opschorting van de opdeling).

B. GEVOLGEN VAN NIET-BETALING VAN DE PREMIE
Bij niet-betaling van de premie op de vervaldag kan de maatschappij de waarborg van het 
contract schorsen of het contract opzeggen op voorwaarde dat de verzekeringnemer in 
gebreke gesteld werd, hetzij door deurwaardersexploot, hetzij door per post aangetekende 
brief.

De schorsing van de waarborg of de opzegging treden in werking na het verstrijken van een 
termijn van 15 dagen te rekenen vanaf de dag na de betekening of het indienen van de per 
post aangetekende brief.

Indien de waarborg opgeschort werd, wordt deze opschorting opgeheven wanneer de 
verzekeringnemer de vervallen premies betaalt.

Wanneer de maatschappij haar waarborgverplichting opgeschort heeft, kan zij nog het 
contract opzeggen indien zij zich dit recht voorbehouden heeft in de ingebrekestelling die 
in alinea 2 bedoeld is. In dat geval gaat de opzegging in ten vroegste bij het verstrijken van 
een termijn van 2 weken te rekenen vanaf de eerste dag van de opschorting. Indien de 
maatschappij zich dat recht niet heeft voorbehouden, gebeurt de opzegging na een nieuwe 
ingebrekestelling overeenkomstig de alinea’s 2 en 3.

De opschorting van de waarborg doet geen enkele afbreuk aan het recht van de 
maatschappij om de betaling te eisen van de premies die achteraf vervallen, op voorwaarde 
dat de verzekeringnemer overeenkomstig alinea 2 in gebreke gesteld werd. Het recht van 
de maatschappij is evenwel beperkt tot de premies betreffende twee opeenvolgende jaren.

Wanneer de maatschappij de verzekeringsvoorwaarden en het tarief wijzigt of enkel het 
tarief, dan past zij dit contract aan bij de volgende jaarlijkse vervaldag.
Ze stelt de verzekeringnemer in kennis van deze aanpassing minstens 90 dagen vóór die 
vervaldag.

De verzekeringnemer kan evenwel het contract opzeggen binnen 30 dagen na de betekening 
van de aanpassing. Hierdoor wordt het contract beëindigd op de volgende jaarlijkse 
vervaldag.

Het recht van opzegging dat in de vorige alinea bepaald is, bestaat niet wanneer de 
wijziging van het tarief of van de verzekeringsvoorwaarden voortkomt uit een algemene 
aanpassingsoperatie die door de bevoegde overheid opgelegd werd en die in haar 
toepassing voor alle maatschappijen gelijk is.

De verzekering wordt van rechtswege opgezegd, zonder voorafgaande ingebrekestelling :
-  ingeval de woonplaats van de verzekeringnemer definitief naar het buitenland overgeplaatst 

wordt,
- ingeval van faillissement, van insolventie of van overlijden van de verzekeringnemer,
- bij de jaarlijkse vervaldag die volgt op de 65ste verjaardag van de verzekeringnemer,
-  vanaf de betaling van het kapitaal dat aan de verzekeringnemer toekomt uit hoofde van 

blijvende invaliditeit van meer dan 50 % ten gevolge van een ongeval.

De maatschappij kan het contract opzeggen :
- bij niet-betaling van de premie,
- bij het einde van elke verzekeringsperiode, minstens drie maanden vooraf,
-  in geval van een wijziging van de wetgeving die de omvang van de waarborg kan 

beïnvloeden,
- in geval van bedrog of poging tot bedrog,
-  in het geval dat de overeenkomst op afstand tot stand kwam binnen de veertien 

kalenderdagen vanaf de datum van afsluiting van het contract. Het contract loopt af acht 
dagen na de kennisgeving.

De verzekeringnemer kan het contract opzeggen :

DE PREMIE6. 

VERKLARINGEN IN DE LOOP VAN HET CONTRACT5. 

WIJZIGING VAN DE VERZEKERINGS- EN 
TARIEFVOORWAARDEN

7. 

OPZEGGING VAN HET CONTRACT8. 
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-  in geval van wijziging van de verzekeringsvoorwaarden en van het tarief, of gewoon van 
het tarief, overeenkomstig artikel 5,

-  op het einde van elke verzekeringsperiode, minstens drie maanden vooraf, of op elk 
ogenblik na.

OPZEGGINGSVORMEN
Wanneer ze niet van rechtswege is, gebeurt de opzegging door een deurwaardersexploot, 
door een per post aangetekende brief, of door overhandiging van de opzeggingsbrief tegen 
ontvangstbewijs.

De opzegging gaat in bij het verstrijken van de termijn die in de opzeggingsakte vermeld is. 
Die termijn gaat in vanaf de dag na de betekening of na de datum van het ontvangstbewijs 
of, in geval van een aangetekende brief, vanaf de dag na het indienen bij de post.

De waarborgen gelden in de hele wereld, voor zover de verzekeringnemer zijn woonplaats 
in België heeft en voor zover het verblijf buiten de Europese Unie niet langer duurt dan zes 
opeenvolgende maanden.

Wanneer aan een verzekerde in de loop van zijn privé-leven een gewaarborgd ongeval 
overkomt, waarborgt de maatschappij aan de begunstigde de betaling van een vergoeding 
die als volgt berekend wordt :

1)  In geval van overlijden binnen de 3 jaar volgend op de dag van het schadegeval: het 
referentiekapitaal.

2) In geval van blijvende invaliditeit :
  •  tussen 10 en 50 %: het percentage van het referentiekapitaal dat overeenstemt met de 

erkende invaliditeitsgraad van de verzekerde 
  •  hoger dan 50 %: het percentage van het referentiekapitaal dat overeenstemt met de 

erkende invaliditeitsgraad van de verzekerde, vermeerderd met 64 000 €.

Wanneer een ongeval evenwel een orgaan, een ledemaat of een reeds verminderde functie 
aantast, zal de in aanmerking genomen invaliditeitsgraad bepaald worden door het verschil 
tussen de invaliditeitsgraad die vóór en na het ongeval bepaald werd.

In elk geval zal de maximale vergoeding van de maatschappij beperkt blijven tot 96.000 € 
per verzekerde en tot 268.000 € per gewaarborgd ongeval.

Voor elke verzekerde worden de waarborgen zonder enige formaliteit beëindigd bij de 
jaarlijkse vervaldag die volgt op zijn 65ste verjaardag of na betaling van het kapitaal dat hem 
toekomt uit hoofde van blijvende invaliditeit van meer dan 50% ten gevolge van een ongeval.

Zijn uitgesloten, de gevolgen van ongevallen die het gevolg zijn van :
• oorlog of feiten van dezelfde aard,
• een opzettelijk feit gepleegd door de verzekerde of de begunstigde,
• zelfmoord of poging tot zelfmoord van de verzekerde,

TERRITORIALE OMVANG VAN DE WAARBORGEN9. 

•  deelname door de verzekerde aan weddenschappen, duels, uitdagingen of roekeloze 
daden, aan stakingen, oproer, vechtpartijen of gewelddaden, misdadige of onwettige 
handelingen,

•  de staat van dronkenschap of alcoholintoxicatie van de verzekerde, alsook een gelijkaardige 
toestand die veroorzaakt wordt door het gebruik van andere producten of substanties dan 
alcoholische dranken,

•  rechtstreeks of onrechtstreeks van de wijziging van de atoomkern,
•  medische experimenten,
•  een vroegere gebrekkige psychische toestand (geestelijke onevenwichtigheid, …),
•  het gebruik van een motorvoertuig, als bestuurder of als passagier,
•  het beoefenen van sport- of ontspanningsactiviteiten die het gebruik vergen van een 

motorvoertuig, zoals drones en hoverboards,
•  het beoefenen van luchtsporten zoals zweefvlieg, deltavliegen,
•  het beoefenen van vechtsporten,
•  het beoefenen van watersporten zoals diepzeeduiken, waterski en yachting,
•  het beoefen van sporten zoals bergbeklimmen, klimmen, canyoning, speleologie, benji, 

bobslee, skeleton, steeple-chase,
•  het beoefenen van sporten als professional,
•  gebeurtenissen die zich hebben voorgedaan vóór de inwerkingtreding van het contract.

1. De begunstigde dient :
  - in voorkomend geval zijn hoedanigheid van begunstigde te rechtvaardigen,
  - het ongeval aan te geven ten laatste binnen de week nadat het zich voordeed,
  -  een medisch attest bij te voegen waaruit de gevolgen en de nasleep van het ongeval 

blijken,
  -  aan de maatschappij alle bewijsstukken te leveren die ze nodig acht en al haar verzoeken 

om inlichtingen te beantwoorden,
  -  het aanslagbiljet-kohieruittreksel te overhandigen dat door de Federale Overheidsdienst 

van Financiën afgegeven werd overeenkomstig artikel 136 van het Koninklijk Besluit 
inzake de uitvoering van het Wetboek van de Inkomstenbelasting, of elk ander officieel 
bewijsstuk van de inkomsten van de verzekerde die het slachtoffer was van een ongeval 
en die geen kind is. Bij gebrek daaraan zal een voorlopige vergoeding berekend worden 
op basis van een referentiekapitaal van 20 000 €.

2. Daarbij komt dat de verzekerde :
- zijn hoedanigheid van verzekerde dient te rechtvaardigen,
- de vrije keuze heeft van geneesheer en/of van ziekenhuisinstelling,
-  onmiddellijk een beroep dient te doen voor alle nodige verzorging op een geneesheer 

en de voorschriften van de geneesheer op te volgen zolang er kans op beterschap is,
-  zich ertoe verbindt de door de maatschappij afgevaardigde geneesheer te ontvangen en 

de vaststellingen te vergemakkelijken,
-  vooraf aan zijn geneesheer toestemming geeft om aan de controlerend geneesheer van 

de maatschappij alle nuttige inlichtingen te verstrekken, alsook in voorkomend geval een 
attest waarin de oorzaak van zijn overlijden vermeldt wordt.

UITSLUITINGEN11. 

WAARBORGEN10. 

BEPALINGEN BIJ SCHADEGEVAL12. 
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Indien deze bepalingen niet worden nageleefd, behoudt de maatschappij zich het recht 
voor haar uitkeringen te verminderen, te weigeren of terug te winnen in verhouding tot de 
schade die ze geleden heeft.

3.  In geval van onenigheid omtrent de begroting van de schade wordt het geschil op 
tegenspraak beslecht door twee deskundigen die gevolmachtigd zijn, de ene door de 
begunstigde en de andere door de maatschappij.
Indien ze het niet eens worden, stellen deze deskundigen een derde deskundige aan en 
vormen ze een college dat bij meerderheid van stemmen beslist. Indien een van de partijen 
haar deskundige niet benoemt, gebeurt die benoeming op verzoek van de meest gerede 
partij door de Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg van het arrondissement van 
de woonplaats van de verzekeringnemer. Hetzelfde gebeurt indien de beide deskundigen 
het niet eens worden over de keuze van de derde deskundige of indien een van beide zijn 
opdracht niet vervult.
Elk van de partijen draagt de erelonen en kosten van zijn deskundige. Die van de derde 
worden in twee helften verdeeld.

4.  De verzekerde die uit hoofde van blijvende invaliditeit de betaling van een vergoeding 
ontvangen heeft en van wie de gezondheidstoestand verslechtert, dient aan de 
maatschappij een medisch attest te bezorgen met vaststelling van de oorzaken en de 
oorsprong van de verslechtering, alsook het oorzakelijke verband met het vergoede 
ongeval. Ingeval het verzoek ontvankelijk is, zal de samenvoeging van de vergoedingen 
die opeenvolgend aan de begunstigde betaald worden gelijk zijn aan de vergoeding die 
overeenstemt met de nieuwe erkende invaliditeitsgraad, na aftrek van de reeds gestorte 
vergoedingen.

Wij treden in de rechten en vorderingen van de begunstigde tegen de verantwoordelijke 
derde.

Elke actie met betrekking tot het contract moet ondernomen worden binnen de 3 jaar vanaf 
de gebeurtenis die aan de grond ligt.

Het Belgisch recht is van toepassing op het verzekeringscontract alsook op de 
precontractuele relaties.
Ieder geding met betrekking tot de totstandkoming, de geldigheid, de uitvoering, de 
interpretatie of de opzegging van huidig contract behoort tot de exclusieve bevoegdheid van 
de Belgische hoven en rechtbanken.

De maatschappij heeft een beleid betreffende het beheer van  belangenconflicten opgesteld 
en heeft de nodige maatregelen genomen om belangenconflicten tussen haar en haar 
klanten, of tussen de klanten onderling, te vermijden.

Dit beleid omvat alle maatregelen die werden genomen tot identificatie en het beheer van 
potentiële belangenconflicten et het noteren ervan in een register.
De potentiële belangenconflicten zijn opgenomen in een lijst die onder meer de procedures 
en controlemaatregelen die genomen zijn om dergelijke conflicten te beheren verzamelt.
De klant kan meer informatie bekomen betreffende het belangenconflictenbeleid op 
eenvoudig verzoek . Deze is eveneens beschikbaar op de website www.partners.be. 

Partners Verzekeringen N.V. is onderworpen aan het toezicht van de Autoriteit voor Financiële 
Diensten en Markten (FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, (www.fsma.be) en van de 
NBB (Nationale Bank van België, Berlaimontlaan 14 te 1000 Brussel (www.nbb.be).

Overeenkomstig het koninklijk besluit van 18 september 2016 verstrekt de maatschappij 
een jaarlijks rapport, uiterlijk in maart, betreffend de verzekeringscontracten die de klant bij 
hem heeft ondertekend. Hij zal elke lopende contract detailleren.

De mededelingen en betekeningen aan de maatschappij dienen te gebeuren in een van 
haar bedrijfszetels in België of aan enige andere persoon die daartoe in de bijzondere 
voorwaarden aangewezen is.

De mededelingen en betekeningen aan de verzekeringnemer dienen te gebeuren op het 
laatste adres dat door de maatschappij gekend is.

Wij trachten constant een kwalitatieve dienstverlening na te streven in de lijn van de 
verwachting van de klant. Bent u echter toch ontevreden over een verzekeringsovereenkomst 
of –dienst, dan kunt u ons dat gerust melden.

De klager is iedere persoon die een klacht indient, met name kandidaat-verzekeringnemers, 
verzekeringnemers, verzekerden, begunstigden en benadeelde derden.
U kunt contact opnemen met uw adviseur in uw agentschap voor alle vragen met betrekking 
tot uw contract, en met onze schadedienst «Constatel» voor alle vragen met betrekking tot 
een schadegeval.

U kunt ook contact opnemen met de Verantwoordelijke voor het klachtenbeheer per 
e-mail : complaints@partners.be of per post : Verantwoordelijke voor het klachtenbeheer, 
N.V. Partners Verzekeringen, Gustave Demeylaan 66 te 1160 Brussel.

Een onafhankelijke correspondent zal de klacht onderzoeken met de nodige objectiviteit.
Deze correspondent zal tevens een definitief antwoord opstellen en u die binnen één 
maand na ontvangst van de klacht bezorgen. Indien dit niet mogelijk blijkt, ontvangt u een 
schrijven waarin de niet-naleving van de termijn wordt gemotiveerd.

Indien u een schriftelijk antwoord van Partners Verzekeringen heeft gekregen op uw klacht, 
maar daarmee niet instemt en de onenigheid aldus voortduurt, kunt u contact opnemen met 
de Ombudsman van de Verzekeringen. De Ombudsman is bevoegd voor de geschillen die 

SUBROGATIE13. 

TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK15. 

TOEZICHTHOUDENDE AUTORITEIT17. 

DE VERJARING14. 

BELEID INZAKE BELANGENCONFLICTEN16. 

DEUGDELIJKE VERSLAGEN18. 

KLACHTENDIENST20. 

MEDEDELINGEN – BETEKENINGEN19. 
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betrekking hebben op de uitvoering van het verzekeringscontract en op de naleving van de 
sectorale gedragscodes ten aanzien van de consumenten. U kunt de Ombudsman van de 
Verzekeringen contacteren per post : Ombudsman van de Verzekeringen de Meeûssquare 
35 1000 Brussel of via de website: http://www.ombudsman.as.

Zonder afbreuk te doen aan de mogelijkheid voor de verzekeringnemer een gerechtelijke 
procedure aan te spannen.

De persoonsgegevens verzameld die in het kader van onze relatie, worden geregistreerd in 
één of meerdere bestanden en maken het voorwerp uit van een verwerking, overeenkomstig 
de geldende wetgeving (verordening (EU) 2016/679 van het Europees parlement en de 
Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband 
met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens 
en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG; wet van 8 december 1992 tot bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens).

De verwerking van de persoonsgegevens heeft een contractueel karakter en is noodzakelijk 
voor de uitvoering van uw contract of voor de uitvoering van precontractuele handelingen 
met het oog op volgende doeleinden: beheer van de relatie, onderschrijving en beheer van 
verzekeringscontracten, beheer van schadegevallen, commerciële prospectie, statistische 
studies, misbruik en fraudepreventie en naleven van wettelijke verplichtingen.
De informatie vermeld in het SEPA mandaat Domiciliëring wordt niet voor andere doeleinden 
gebruikt dan degene opgenomen in het mandaat.
Het gebrek om de vereiste gegevens over te maken kan, naargelang het geval, de 
onmogelijkheid of de weigering voor ons inhouden om een commerciële relatie aan te gaan, 
een relatie voort te zetten, of een door de betrokkene gevraagde verrichting uit te voeren.

U stemt expliciet toe dat de gegevens over uw gezondheid verwerkt worden met als doel de 
totstandkoming, het beheer en de uitvoering van uw contract.
Deze gegevens worden verwerkt in overeenstemming met het medisch beroepsgeheim.

De gegevens kunnen gebruikt worden door de entiteiten van onze groep en kunnen, in 
voorkomend geval, worden overgemaakt aan onze partners, mandatarissen, herverzekeraars, 
medeverzekeraars, professionele instellingen, onderaannemers alsook aan Datassur ESV 
(de Meeûssquare 29 - 1000 Brussel). 

De bestemmelingen van de verzamelde en verwerkte gegevens zijn de leden van het persoon 
van de maatschappij of een entiteit zoals hierboven bedoeld.
Deze bestemmelingen zijn verplicht de confidentialiteit van de gegevens te respecteren 
en de veiligheidsmaatregelen te nemen om de bescherming van de persoonsgegevens te 
waarborgen.

De persoonsgegevens worden bewaard gedurende de termijn die nodig is voor de 
verwezenlijking van de door de verwerking ervan beoogde doeleinden.

PARTNERS VERZEKERINGEN N.V. (Gustave Demeylaan 66 - 1160 Brussel, e-mail: 
relations@partners.be) is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens.

De maatschappij neemt alle passende maatregelen om de integriteit van de gegevens 
te garanderen en in het bijzonder om de aantasting en niet toegelaten bekendmaking te 
vermijden.

Overeenkomstig de geldende wetgeving, heeft u het recht tot toegang, verbetering of 
uitwissing, bezwaar of beperking, of van overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens.

Wanneer uw gegevens voor doeleinden van commerciële prospectie worden gebruikt, heeft 
u het recht u te allen tijde te verzetten tegen de verwerking.
Wanneer de verwerking steunt op de toestemming, heeft u het recht om uw toestemming te 
allen tijde in te trekken, zonder afbreuk te doen aan de rechtmatigheid van de verwerking op 
basis van de toestemming vóór de intrekking ervan.

U kunt deze rechten uitoefenen door een gedateerd en ondertekend verzoek te sturen 
naar: Partners Verzekeringen N.V., Data Protection Officer, Gustave Demeylaan 66 – 1160 
Brussel, of per e-mail naar dataprotection@partners.be.

Alle bijkomende inlichtingen kunnen worden verkregen bij de Privacy Commissie, 
Drukpersstraat 35 – 1000 Brussel, commission@privacycommission.be ; https://www.
privacycommission.be.

U kunt eveneens een klacht indienen bij de Commissie.

A.  INFORMATIE IN DE PRECONTRACTUELE FASE IN HET KADER VAN DE 
VERKOOP OP AFSTAND

Deze Algemene Voorwaarden gelden eveneens als mededeling van de informatie van 
commerciële aard in de precontractuele fase in het kader van de verkoop op afstand. In 
het kader van de communicatie in de precontractuele fase, gedurende de looptijd van de 
overeenkomst en met betrekking tot de opstelling van het contract maakt u de keuze van uw 
taal. De wetgeving van toepassing met betrekking tot de totstandkoming van de betrekkingen 
in de precontractuele fase en met betrekking tot het contract is de Belgische wetgeving.

B. HERROEPINGSRECHT
U kan verzaken aan de verzekeringsovereenkomst op afstand afgesloten zonder betaling 
van een boete en zonder opgave van enige reden binnen een termijn van 14 kalenderdagen 
die ingaat op de dag waarop de overeenkomst wordt gesloten of op de dag waarop de 
verzekeringnemer de contractvoorwaarden en alle andere bijkomende informatie ontvangt 
indien dit later is dan de dag van de afsluiting van de overeenkomst.

De opzegging die uitgaat vanwege de verzekeringnemer treedt in werking op het moment 
van de kennisgeving; de opzegging die uitgaat vanwege de verzekeraar acht dagen na de 
kennisgeving.

De verzekeringsmaatschappij gaat over tot de terugbetaling van de overgemaakte sommen 
die de periode waarvoor de waarborg niet langer toegekend is betreffen. Het gedeelte van de 
premie voor de periode reeds gedekt door de waarborg blijft verworden door de verzekeraar.

C. BETALINGSWIJZE
De ingangsdatum van het contract is onderworpen aan de betaling van de premie.

PARTNERS heeft gekozen voor betaling via domiciliëring. Echter, teneinde uw inspanningen 
te vereenvoudigen gebeurt de eerste betaling met een creditcard via een beveiligde ruimte 
indien de datum waarop het contract ingaat binnen de twee maanden na het onderschrijven 
van de polis valt.

De domiciliëringsopdracht wordt U toegestuurd in de e-mail ter bevestiging van het 
onderschrijven van het contract en dient ingevuld naar uw bank opgestuurd te worden.

BESCHERMING VAN HET PRIVÉ-LEVEN21. 

BEPALINGEN BETREFFENDE DE VERKOOP 
OP AFSTAND

22. 



- Pagina 15/16 - Algemene Voorwaarden Verzekering Ongevallen Privéleven - 02/2018 -- Pagina 14/16 - Algemene Voorwaarden Verzekering Ongevallen Privéleven - 02/2018 -

D. ONDERSCHRIJVEN VAN HET CONTRACT VIA INTERNET
Het onderschrijven van het contract via de site internet https://www.partners.be gebeurt op basis 
van de door U verstrekte informatie in antwoord op onze vragenlijsten met als doel de elementen 
te verkrijgen nodig voor uw identificatie en voor de evaluatie van het te verzekeren risico.

Alle informatie verstrekt in antwoord op onze vragenlijst geeft aanleiding tot het opstellen van 
een verzekeringsvoorstel. In elke fase vóór de ondertekening van het contract online, hebt U 
de mogelijkheid om de aangeduide elementen te wijzigen of aan de procedure te verzaken. 

Na kennisname van de voorwaarden van de overeenkomst wordt het verzekeringsvoorstel 
door U gevalideerd met behulp van een persoonlijke activeringscode voor eenmalig gebruik 
naar u verzonden per e-mail adres en de elektronische handtekening. De elektronische 
handtekening is een essentieel element voor de geldigheid van het contract. Zij wordt 
gegeven in het vak aanvaarding door het aanvinken van de vakjes en het aanklikken van de 
knop « bevestigen ». 

Bij de validatie van uw contract worden de Bijzondere Voorwaarden, die de aanvaarding 
door de verzekeraar veruitwendigen en die uw polisnummer vermelden, uitgegeven. Een 
e-mail ter bevestiging zal U door de verzekeraar worden toegestuurd en U zal uw Bijzondere 
Voorwaarden kunnen consulteren in uw persoonlijke ruimte.

De elektronische handtekening verzekert de authenticiteit en de integriteit van de informatie 
die aan de verzekeringnemer (voorstel, algemene voorwaarden, bijzondere voorwaarden) 
wordt overgemaakt. In geval van geschillen heeft alleen deze informatie bewijskracht.

E. UW PERSOONLIJKE RUIMTE

1. TOEGANG TOT UW PERSOONLIJKE RUIMTE
Na inschrijving heeft u een ‘persoonlijke ruimte’, toegankelijk via de website www.partners.
be,beveiligd met behulp van een login en een wachtwoord. De term « Login » en « Password » 
verwijzennaar elke geheime code waarmee de klant zich kan identificeren en verbinding kan 
maken met zijnpersoonlijke ruimte op de site www.partners.be.

Het wachtwoord is door u vrij gekozen. Wij raden uaan deze regelmatig te veranderen. De 
login wordt u toegestuurd in de e-mail ter bevestiging van hetonderschrijven.
Uw persoonlijke ruimte is toegankelijk 7 dagen op 7 en 24 uur op 24.

Toegang tot de persoonlijke ruimte wordt aangeboden onder voorbehoud van de 
volledigeaanvaarding van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden.

Het wachtwoord is strikt persoonlijk envertrouwelijk. Als zodanig, gaat u ermee akkoord dit 
niet openbaar te maken aan iedereen, en gaat uakkoord het onmiddellijk te wijzigen in geval 
van verlies of diefstal. In geval van misbruik van hetwachtwoord door een derde worden de 
uitgevoerde bewerkingen geacht te zijn gedaan door uzelfop uw eigen risico.

2. RAADPLEGING EN ARCHIVERING VAN DOCUMENTEN
Elk document van het contract ten uwer beschikking op het moment van het onderschrijven 
kanworden afgedrukt en worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer in PDF-
formaat. Bovendien worden de documenten van het contract bewaard op duurzame en 
betrouwbare wijze enzijn ze beschikbaar op elk moment in uw persoonlijke ruimte gedurende 
een periode overeenkomstigde wettelijke voorschriften.

F. BEWIJSOVEREENKOMST
De elementen overgemaakt door de gebruiker van deze website en de elektronische 

ingevuldegegevens hebben dezelfde bewijskracht als een schriftelijk stuk. De verstrekte 
informatie kangebruikt worden als bewijsmateriaal voor de rechtbank die bevoegd is in elk 
geschil tussen departijen.

De partijen komen overeen dat de gegevens die worden opgeslagen en bewaard 
viaelektronische weg het bewijs vormen van de handelingen door de gebruiker online 
uitgevoerd.

G. AANSPRAKELIJKHEID
PARTNERS en de host wijzen alle aansprakelijkheid af voor storingen die kunnen 
voortvloeien uit hetgebruik van de apparatuur van de gebruiker om toegang te verkrijgen tot 
de verschillende diensten,uit feiten met betrekking tot de internetprovider of in het geval van 
overmacht.

U dient zelf in testaan voor de beveiliging van uw computer. Wanneer U zich verbindt met 
de site www.partners.bedient U zorgvuldig het adres weergegeven door uw browser te 
controleren, uw laatste verbinding nate kijken, uit te loggen na elk gebruik, nooit op een link 
in een ongevraagde e-mail te klikken,verdachte e-mails te verwijderen zonder ze te openen, 
regelmatig uw paswoord te wijzigen.


