Informatiefiche i.v.m. wachtpolis - hospitalisatieverzekering
Deze informatiefiche bevat verplichte informatie over:
• Vanbreda Risk & Benefits;
• wachtpolissen;
• verkoop op afstand.

1. Informatie in het kader van verkoop op afstand

■ Algemene gegevens
Identiteit van de
verzekeringstussenpersoon

Vanbreda Risk & Benefits NV
Employee Benefits Services – OO1
Plantin en Moretuslei 297
2140 Antwerpen
www.vanbreda.be

Hoedanigheid

Onafhankelijke verzekeringsmakelaar
FSMA-nummer: 13718 A-R

Toezichthoudende autoriteit

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) houdt toezicht op de
activiteiten van de verzekeringsondernemingen en de
verzekeringstussenpersonen.
Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten
Congresstraat 12-14
1000 Brussel
Tel. + 32(0)2 220 52 11
Fax + 32(0)2 220 52 75
Website: www.fsma.be

■ Essentiële kenmerken van de wachtpolis
De kenmerken van de wachtpolis worden beschreven in de respectieve
informatiefiches van de verzekeraars.

■ Specifieke informatie in verband met verzekeringsovereenkomsten die via de
techniek van verkoop op afstand worden gesloten

Verzakingsrecht

U kunt de overeenkomst zonder boete en zonder motivering opzeggen binnen 14
kalenderdagen. Deze termijn loopt vanaf de dag van het sluiten van de
overeenkomst of vanaf de dag waarop u de contractvoorwaarden en de
precontractuele informatie op een duurzame drager hebt ontvangen, indien dit later
is. U kunt dit doen door middel van een aangetekende brief gericht aan de
verzekeraar. De opzegging door de verzekeringsnemer heeft onmiddellijk gevolg
op het ogenblik van de kennisgeving.
In deze gevallen bent u slechts gehouden tot de betaling van de premie voor de
periode waarin de dekking gegeven werd. Bij gebreke aan het uitoefenen van het
recht op verzaking, zal de dekking gehandhaafd blijven overeenkomstig de
voorwaarden voorzien in de overeenkomst.
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Wetgeving die van
toepassing is

De wetgeving die de grondslag vormt voor de precontractuele betrekkingen:
Boek VI Marktpraktijken en consumentenbescherming in het Wetboek van
economisch recht
Deel 6 Verzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen in de Wet
van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen
Het KB van 22 februari 1991 houdende algemeen reglement betreffende de
controle op de verzekeringsondernemingen.
Recht van toepassing op de verzekeringsovereenkomst: in principe het Belgische
recht en in het bijzonder de wet van 4 april 2014.

Bevoegde rechter

De Belgische rechtbanken zijn bevoegd voor eventuele geschillen die zouden
ontstaan met betrekking tot de verzekeringsovereenkomst.

■ Wat in geval van een klacht?
Buitengerechtelijke
klachtenprocedure

Zonder afbreuk te doen aan de mogelijkheid van verhaal in rechte kan elk
probleem of elke klacht in verband met de verzekeringsbemiddeling of het
verzekeringscontract voorgelegd worden aan:
Vanbreda Risk & Benefits NV
Employee Benefits Services – OO1
Plantin en Moretuslei 297
2140 Antwerpen
Fax + 32 3 235 22 56
E-mail: info@vanbreda.be
Indien dit geen voldoening schenkt, kan de betwisting voorgelegd worden aan:
Ombudsman van de Verzekeringen
de Meeûssquare 35
1000 Brussel
E-mail: info@ombudsman.as

2. Informatie in verband met de verzekering

■ Algemene gegevens
Doel van deze informatie
Identiteit van de
verzekeringstussenpersoon
Objectieve analyse

Deze afdeling bevat enerzijds een analyse over uw behoeften en verlangens in
verband met een wachtpolis en anderzijds verplichte informatie.
Zie hiervoor onder ‘informatie in het kader van verkoop op afstand’.
De keuze van de verzekeringspolis die wij u aanbevelen is gebaseerd op een
objectieve analyse, d.w.z. een onderzoek van de op de verzekeringsmarkt
aangeboden wachtpolissen.
Wanneer u behoefte hebt aan een wachtpolis die voorziet dat u uw waarborg
collectieve ziektekostenverzekering individueel kunt voortzetten aan een
verlaagde instapleeftijd en een daarmee overeenstemmende premievoet en u
van de wachtpolis geen effectieve verzekeringsdekking nodig hebt of verlangt,
dan adviseren wij u de wachtpolis Plan Medi-Next van Ethias. Deze
wachtpolis kan evenwel enkel onderschreven worden indien de collectieve
hospitalisatieverzekering waarop u aangesloten bent via uw werkgever
beheerd wordt door Ethias..
Wanneer u behoefte hebt aan een wachtpolis die zowel een verlaagde
instapleeftijd voorziet op het ogenblik van de individuele voortzetting van een
collectieve ziektekostenverzekering als een effectieve verzekeringsdekking
aanvullend aan de collectieve, dan adviseren wij u de wachtpolis AG Care
Vision van AG Insurance. Deze wachtpolis kan onderschreven worden door
iedereen die aangesloten is bij een collectieve hospitalisatieverzekering,
ongeacht bij welke verzekeringsmaatschappij dat collectieve plan beheerd
wordt.
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Wanneer u behoefte hebt aan een voorfinancieringsproduct in de vorm van
een tak 21-spaarverzekering die een minimumrendement garandeert en
waarvan u de opgebouwde reserve kunt gebruiken om, na verlies van het
collectieve hospitalisatieplan, de premies te betalen voor een individueel
hospitalisatieplan, dan adviseren wij u de producten van AXA en KBC. Deze
polissen kunnen evenwel enkel onderschreven worden indien de collectieve
hospitalisatieverzekering waarop u aangesloten bent via uw werkgever
beheerd wordt door respectievelijk AXA of KBC.

■ Wat in geval van een klacht?
Een klacht over een verzekeringstussenpersoon kan ingediend worden bij:
Vanbreda Risk & Benefits NV
Employee Benefits Services – OO1
Plantin en Moretuslei 297
2140 Antwerpen
E-mail: info@vanbreda.be
Indien dit geen voldoening schenkt, kan de betwisting voorgelegd worden aan:
Ombudsman van de Verzekeringen
de Meeûssquare 35
1000 Brussel
E-mail: info@ombudsman.as
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