ALGEMENE VOORWAARDEN

YOUTH PROTECTION PLAN
VERSIE 01/12/2018

Algemene voorwaarden van het verzekeringscontract onderschreven door Vanbreda Risk & Benefits,
Plantin en Moretuslei 297, B-2140 Antwerpen bij AIG Europe S.A. is een verzekeraar naar Luxemburgs
recht (RCS n° B 218806). Maatschappelijke zetel te 35 D Avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxemburg.
AIG Europe S.A. is een verzekeraar met vergunning van het Luxemburgs Ministerie van Financiën en onder
toezicht van het Commissariat aux Assurances 7, boulevard Joseph II, L-1840 Luxemburg, GH Luxemburg,
Tel.: (+352) 22 69 11 - 1, caa@caa.lu, http://www.caa.lu/.
AIG Europe S.A., Belgisch bijkantoor is gevestigd te Pleinlaan 11, 1050 Brussel, België. RPR Brussel - BTW
nummer: 0692.816.659. AIG Europe S.A. Belgisch bijkantoor is ingeschreven bij de Nationale Bank van
België (NBB) onder het nummer 3084. De NBB is gevestigd te de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel,
www.nbb.be. Hierna AIG Europe S.A.
ARTIKEL 1 – DEFINITIES
1.1

VERZEKERAAR
AIG Europe S.A.

1.2

VERZEKERINGSNEMER
de onderschrijver van het contract.

1.3

VERZEKERDE
elk kind van minder dan 29 jaar dat officieel gedomicilieerd is op het adres van de
verzekeringnemer.

1.4

BEGUNSTIGDE
de persoon die recht heeft op de betaling van de vergoedingen.

1.5

BOEKENTAS
Boekentas of rugzak die verzekerde op het moment van de diefstal bij zich droeg.

1.6

DIEFSTAL MET GEWELD
fysieke geweldpleging door een derde op verzekerde of opzettelijke dwang door een derde met de
bedoeling verzekerde te bestelen.

1.7

DIEFSTAL MET BRAAK
inbraak door het openbreken van sloten van een dichte, afgedekte en afgesloten ruimte of een
afgesloten voor het wegverkeer bestemd motorvoertuig.

1.8

AFSCHRIJVING
jaarlijkse waardevermindering over de aankoopprijs inclusief taksen van het goed.

1.9

ONGEVAL
plotse gebeurtenis tijdens de geldigheidsduur van het contract waarvan de oorzaak of één van de
oorzaken buiten het organisme van de VERZEKERDE ligt en die bij de VERZEKERDE een
lichamelijk letsel veroorzaakt. Worden hiermee gelijkgesteld voor zover ze aan de VERZEKERDE
overkomen tijdens de geldigheidsduur van het contract:

Gezondheidsaandoeningen die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg zijn van een
gewaarborgd ONGEVAL of van een poging tot redding van in gevaar verkerende personen of
goederen;

Inhalatie van gassen of opname van giftige of bijtende substanties;

Ontwrichtingen, verwringingen, spiertrekkingen of scheuringen veroorzaakt door een plotse
krachtinspanning;

Aandoeningen door extreme weersomstandigheden;

Verdrinking;

(Blootstelling aan) miltvuur;

Hondsdolheid of tetanus ten gevolge van een verzekerd ONGEVAL.
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1.10

ZIEKENHUIS
Een door het Ministerie van Volksgezondheid van het land waar het schadegeval en/of de
behandeling zich voordoet erkende inrichting voor medische behandeling van zieken en door
ONGEVAL getroffen personen met uitsluiting van: preventoria, sanatoria, inrichtingen voor
geesteszieken en voor revalidatie, rusthuizen en soortgelijke inrichtingen.

1.11

INTOXICATION
Toestand waarbij de VERZEKERDE zich onder de invloed bevindt van alcohol en/of illegale
verdovende middelen en hiermee een inbreuk pleegt op de wetgeving van het land waar het
schadegeval zich voordoet.

1.12

BREUK
De gewelddadige breuk van een gebeente.
Onder een gecompliceerde breuk wordt verstaan een open breuk waarbij tevens sprake is van
huidletsel; onder een volledige breuk wordt verstaan een breuk waarbij de bot uiteinden van het
gewricht volledig ten opzichte van elkaar verplaatst zijn, en repositie nodig is; onder alle andere
breuken worden alle niet eerder genoemde breuken verstaan.

1.13

GENEESHEER
Doctor in de geneeskunde en/of lid van een orde van geneesheren, wettelijk gemachtigd tot het
uitoefenen van de geneeskunde in het land waar het schadegeval en/of de behandeling ervan zich
voordoet.

1.14

FIETS
de fiets moet tot de VERZEKERDE van maximum 18 jaar behoren en door de VERZEKERDE
nieuw zijn aangekocht.

1.15

GEWELD
iedere geweldpleging of bedreiging met fysiek geweld op een persoon, met de bedoeling om deze
te schaden en die materiële, fysische en/of psychische schade als gevolg heeft.

1.16

MEDISCHE KOSTEN
uitgaven voor medisch noodzakelijke verzorging als gevolg van ONGEVAL overkomen aan
VERZEKERDE, voorgeschreven en/of uitgevoerd door een GENEESHEER.

ARTIKEL 2 - WAARBORGEN
Onderhavig contract heeft tot voorwerp de VERZEKERDE(n) te laten genieten van de waarborgen en
bedragen die zijn vastgelegd in de onderhavige Algemene Voorwaarden. De waarborgen zijn geldig 24u op
24u.
2.1

BOEKENTAS
Vergoeden van de gestolen of beschadigde boekentas of rugzak, wanneer VERZEKERDE
slachtoffer is van DIEFSTAL MET GEWELD OF BRAAK.
De kosten van reparatie of vervanging van Lederwaren worden vergoed met inachtneming van de
afschrijving ervan. (art. 4.1.).

2.2

BLIJVENDE INVALIDITEIT NA ONGEVAL
Indien bij de VERZEKERDE binnen een termijn van twee jaar na een gedekt schadegeval een
bestendige fysische invaliditeit wordt erkend, betaalt de MAATSCHAPPIJ aan de VERZEKERDE
een kapitaal gebaseerd op de invaliditeitsgraad vastgesteld volgens de Officiële Belgische Schaal
der Invaliditeiten (OBSI) die op de dag van het ONGEVAL in voege is, zonder een invaliditeitsgraad
van 100% te overschrijden.
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Letsels aan reeds gebrekkige of functioneel buiten werking zijnde ledematen of organen worden
slechts voor het verschil tussen de toestand vóór en na het ONGEVAL vergoed. De schatting van
de letsels van een lid of een orgaan mag niet verhoogd worden door de reeds bestaande
gebrekkige toestand van een ander lid of orgaan.
Indien gebrekkigheden, ziekten, oorzaken of omstandigheden, onafhankelijk van het ongeval zelf,
de gevolgen van het ongeval verergeren, mag de vergoeding niet hoger zijn dan deze die zou
verschuldigd geweest zijn indien het ongeval een gezond organisme had geraakt.
De toekenning van vergoeding geschiedt op basis van de conclusies van de door de
MAATSCHAPPIJ aangestelde raadgevend GENEESHEER of voorgelegde medische attesten
indien geen raadgevend GENEESHEER werd aangesteld.
2.3

MEDISCHE KOSTEN NA ONGEVAL
Binnen de perken van de VERZEKERDE som en gedurende maximum twee jaar vanaf de dag van
het ONGEVAL, neemt de verzekeraar de betaling van de noodzakelijke MEDISCHE KOSTEN in
gevolge het ONGEVAL voor haar rekening.
De kosten voor tandzorgen in gevolge een gedekte schade worden beperkt tot € 250 per tand met
een max. van € 750 per schade.
Ook kosten voor prothese en orthopedie en de vervoerkosten die om geneeskundige reden werden
gemaakt worden door de MAATSCHAPPIJ ten laste genomen.
De VERZEKERDE heeft vrije keuze van GENEESHEER, apotheker of medische, farmaceutische
of Ziekenhuisdiensten.
Tijdens de behandeling mag de MAATSCHAPPIJ ter controle van de behandeling een
GENEESHEER aanduiden. Deze GENEESHEER zal vrije toegang hebben tot het slachtoffer nadat
de behandelende GENEESHEER hiervan verwittigd werd.
Behoudens afwijkende bepaling(en) in de bijzondere voorwaarden is de tussenkomst van de
MAATSCHAPPIJ beperkt tot één maal het geconventioneerd ereloon bepaald door het RIZIV.
Na schade dienen zo snel mogelijk de meest noodzakelijke geneeskundige zorgen verstrekt te
worden.
De terugbetalingen komen bovenop en na uitputting van de verzekerde sommen binnen het
systeem van de sociale zekerheid of elk voorzorgsorganisme.

2.4

MEDISCHE KOSTEN NA GEWELD
Binnen de perken van de verzekerde som vermeldt in artikel 4, en gedurende maximaal 365
dagen, te rekenen vanaf de dag na het schadegeval, neemt de maatschappij de betaling van de
noodzakelijke en door een geneesheer voorgeschreven behandelingskosten voor haar rekening
die om geneeskundige redenen werden gemaakt, en die uitsluitend het gevolg zijn van een
agressie op de verzekerde persoon.
Na schade dienen zo snel mogelijk de meest noodzakelijke geneeskundige zorgen verstrekt te
worden.
De terugbetalingen komen bovenop en na uitputting van de verzekerde sommen binnen het
systeem van de sociale zekerheid of elk voorzorgsorganisme.

2.5

BREUK
Deze verzekering verleent dekking voor de breuk van een arm, een been, een pols, een enkel, een
heup, het startbeen, de ruggengraat, een wervel, de schedel, de kaak, een sleutelbeen, een rib, de
neus of een tand als rechtstreeks gevolg van een ongeval, vastgesteld door een geneesheer.
Deze waarborg is verworven indien het kind ouder is dan 1 jaar.

2.6

FIETS
Diefstal met geweld of braak betekent dat de sloten gebroken of gedwongen zijn.. De
waardevermindering van 15% per jaar is van toepassing. De kosten van reparatie of vervanging
van de fiets worden vergoed met inachtneming van de afschrijving ervan.(art. 4.6.).
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ARTIKEL 3 – UITSLUITINGEN
Worden uit de verzekering gesloten, de ONGEVALLEN in gevolge:

enige atoomkernreactie anders dan bij een verzekerde toegepaste medische behandeling;

ingevolge oorlog en oorlogsrisico’s;

opzet van een verzekerde of een belanghebbende als gevolg van enige poging van een
verzekerde zichzelf van het leven te beroven of het zichzelf opzettelijk toebrengen van
lichamelijk letsel;

het opzettelijk plegen van of deelnemen aan een misdrijf.

voortvloeiend uit klaarblijkelijk roekeloze daden van de verzekerde, opzettelijk veroorzaakt
door de verzekerde, tenzij het gaat om een verantwoorde poging tot redding van mensen,
dieren of goederen.

het berijden van een motorrijwiel met een motorinhoud van meer dan 150 cc;

intoxicatie zoals vermeld in de definities punt 1.11.

door ziekte (waaronder osteoporose), kwaal of gebrekkigheid van verzekerde

psychische, psychosomatische en zenuwstoornissen behalve wanneer zij het gevolg zijn van
een gedekte schade.

het beoefenen van sport als beroep;

het beoefenen van vechtsporten, luchtsporten alsmede bergbeklimmen;

de deelneming, training en voorbereidende proeven inbegrepen, aan competitie met
gemotoriseerde voertuigen met uitzondering van toeristische rally’s waarvoor geen enkele tijd
en/of snelheidsnorm wordt opgelegd;

door of tijdens de beoefening van onderwatersport waarbij gebruik gemaakt wordt van
autonoom ademhalingstoestel.

Lichaamsgebrek en/of een slechte gezondheidstoestand van de VERZEKERDE, die reeds
bestond op het ogenblik dat het contract van kracht werd en/of op het ogenblik van de
aanpassing van de contractuele waarborgen en/of op het ogenblik van het schadegeval, zodat
de VERZEKERAAR, indien zij daarvan kennis had gehad, de overeenkomst niet onder
dezelfde voorwaarden zou hebben aangegaan;

Weddenschappen en/of uitdagingen;
Zijn tevens niet gedekt , onder de dekking « BREUK » :
Letsels als gevolg van ongevallen ontstaan :

door het maken, zonder gids, van andere gletsjer- en hooggebergtetochten dan die welke als
regel zonder gids worden gedaan;

tijdens het besturen van een motorrijwiel of scooter met een cylinderinhoud van meer dan 60
cc.;

door of tijdens de beoefening van onderwatersport waarbij gebruik gemaakt wordt van
autonoom ademhalingstoestel.
Zijn tevens niet gedekt , onder de dekking « FIETS » :

Diefstal zonder geweld of braak;

Schade die voor de VERZEKERDE het beoogde of zekere gevolg is van zijn handelen of
nalaten;

Opzet van de verzekerde;

Herstelkosten van slijtage, eigen gebrek, onvoldoende onderhoud en schade door
waardevermindering.
Zijn tevens niet gedekt, onder de dekking « BOEKENTAS »

De inhoud van de boekentas of de rugzak

Diefstal zonder geweld of braak

Diefstal door een persoon die zelf verzekerde is.
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Zijn uitgesloten:

Brilglazen en -monturen, contactlenzen.

ARTIKEL 4 - MAXIMALE VERGOEDINGEN PER SCHADEGEVAL EN PER JAAR
4.1

BOEKENTAS
€ 150 per schadegeval en onder aftrek van de waardevermindering.
Berekening van de waardevermindering: 10% per jaar met een maximum van 70%.
De waardevermindering wordt berekend vanaf de op de factuur vermelde aankoopdatum en
afgetrokken van het aankoopbedrag inclusief alle taksen.

4.2

BLIJVENDE INVALIDITEIT NA ONGEVAL
Maximum € 250.000 per schadegeval

4.3

MEDISCHE KOSTEN NA ONGEVAL
Maximum € 5.000 per schadegeval

4.4

MEDISCHE KOSTEN NA GEWELD
Maximum € 500 per schadegeval

4.5

BREUKEN
Forfaitair bedrag van € 500 per schadegeval.

4.6

FIETS
€ 300 per schadegeval en onder aftrek van de waardevermindering.
Berekening van de waardevermindering: 15% voor elk jaar. De waardevermindering wordt
berekend vanaf de op de factuur vermelde aankoopdatum en afgetrokken van het aankoopbedrag
inclusief alle taksen.

ARTIKEL 5 - AANGIFTE VAN DE SCHADEGEVALLEN
Verzekerde dient binnen 5 werkdagen nadat hij van het verzekerde voorval kennis heeft genomen, een
schadeaangifte formulier aan te vragen bij AIG Europe S.A. –Pleinlaan 11, B-1050 Brussel of Vanbreda
Risk & Benefits – Plantin en Moretuslei 297, B-2140 Antwerpen.
Na ontvangst van het schadeaangifte formulier dient de Verzekerde volgende documenten naar AIG Europe
S.A. – Pleinlaan, 11 à 1050 Brussel te versturen of op het volgende e-mail adres : claims.be@aig.com
overmaken.
In elk geval:

Het volledig ingevulde en getekende schadeaangifte formulier waarin hij de plaats en de
toedracht van de schade meldt,
Bij diefstal van de boekentas

originele aankoopfactuur van de gestolen of beschadigde boekentas of rugzak

bewijzen van het geweld (getuigenverklaring, medische verklaring)

het originele bewijs van aangifte bij de politie met daarin de toedracht van de diefstal met
braak of met geweld en de lijst van gestolen goederen en/of het gestolen bedrag.

5.2

Bij een ongeval
Verzekerde respectievelijk begunstigden zijn verplicht alle door of namens de VERZEKERAAR
gevraagde inlichtingen over ongeval, ongevalgevolgen te verstrekken en mede te werken aan elk
onderzoek naar ongeval en ongevalsgevolgen (met inbegrip van de doodsoorzaak in geval van een
ongeval met dodelijke afloop), dat door of namens de VERZEKERAAR wordt ingesteld, zulks op
straffe van verlies van rechten uit de polis.
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5.1

5.3

Bij Blijvende Invaliditeit
Elk ongeval die een invaliditeit veroorzaakt of kan veroorzaken, moet zo snel mogelijk aan de
VERZEKERAAR medegedeeld worden.
De aangifte moet alle nodige gegevens bevatten betreffende de aard en de oorzaak, en ze moet de
naam van de behandelende geneesheer vermelden.
Er zal een medisch getuigschrift gevoegd worden bij de aangifte, inhoudend de waarschijnlijke
invaliditeitsgraad en de mogelijke duur.

5.4

Bij diefstal of braak van een fiets

originele aankoopfactuur van de gestolen of beschadigde fiets

bewijzen van het geweld (getuigenverklaring, medische verklaring)

het originele bewijs van aangifte bij de politie met daarin de toedracht van de diefstal met
braak of met geweld van de fiets.

ARTIKEL 6 – ALGEMENE BEPALINGEN
De bepalingen van dit contract worden beheerst door de Wet op de Landverzekeringsovereenkomst van 04
april 2014 alsook alle uitbreidingen, wijzigingen en uitvoeringsbesluiten ervan.
6.1

Territorialiteit uitgebreidheid van de dekking
Wereldwijd

6.2

Tariefverhoging en wijziging van de voorwaarden
De VERZEKERAAR heeft het recht voor lopende verzekeringen de algemene voorwaarden te
wijzigen en/of een tariefverhoging toe te passen. Deze wijziging of tariefverhoging neemt aanvang
op de eerstvolgende jaarlijkse vervaldag
Deze wijziging wordt ten minste vier (4) maanden voor de jaarlijkse vervaldag aan de Verzekerde
gemeld. In dit geval kan de Verzekerde het contract opzeggen tot drie (3) maanden voor deze
vervaldag.
Indien deze wijziging minder dan vier (4) maanden voor de jaarlijkse vervaldag werd gemeld aan
de Verzekerde, kan de Verzekerde het contract opzeggen binnen drie (3) volgend op de ontvangst
van deze melding.

6.3

Aanvangsdatum en duur van het contract
De overeenkomst en de dekking nemen aanvang op de dag van onderschrijving die vermeld wordt
op het getekende en gedateerde formulier, onder voorbehoud van betaling van de premie, en dit
voor een periode van twaalf (12) maanden. Bij gebreke aan een uitdrukkelijk akkoord van de
Verzekerde voor een onmiddellijke en vervroegde aanvang van zijn contract, zal deze aanvang
nemen op het einde van opzegtermijn van 14 kalenderdagen voorzien in artikel 6.5 hieronder.
Het contract wordt vervolgens ieder jaar stilzwijgend vernieuwd op de verjaardag van de toetreding
voor telkens een periode van twaalf (12) maanden. De Verzekerde kan evenwel afzien van deze
hernieuwing door de Verzekeraar hiervan op de hoogte te brengen per aangetekend schrijven,
neergelegd bij de post minstens drie (3) maanden voorde vervaldag.

6.4

Opzegging
De Verzekerde kan het contract opzeggen:

minstens drie (3) maanden voor de afloop van de polis. De opzeg treedt in werking op de
eerstvolgende jaarlijkse vervaldag;

In geval van tariefverhoging en/of wijziging van de Algemene Voorwaarden onder de
voorwaarden vermeld in artikel 6.2 hierboven.
De Verzekeraar kan het contract opzeggen:

minstens drie (3) maanden voor de afloop van de polis. De opzeg treedt in werking op de
eerstvolgende jaarlijkse vervaldag;
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Nadat zich een schadegeval heeft voorgedaan, uiterlijk een (1) maand na vergoeding van de
schade of afwijzing van de schadeclaim;
Indien de Verzekerde zijn premie op de jaarlijkse vervaldag niet heeft voldaan. In dat geval is
de procedure van opschorting en beëindiging volgens artikel 14 en volgende van de Wet van
15 juni 1992 op de Landverzekeringsovereenkomst van toepassing.

Van rechtswege:
Bij beëindiging van de groepsverzekering tussen Vanbreda Risk & Benefits en de Verzekeraar. In
dat geval wordt de Verzekerde hiervan door Vanbreda Risk & Benefits in kennis gesteld uiterlijk 2
(twee) maanden voordat de beëindiging in werking treedt en eindigt de toetreding op het einde van
de jaarlijkse verzekeringsperiode, hetzij op de eerste vervaldag van de toetreding na de datum
waarop de verzekeringsovereenkomst werd beëindigd.
Elke melding van opzegging dient te geschieden per aangetekend schrijven,
deurwaardersexploot of door terpostbezorging van de opzeggingsbrief met bewijs van afgifte.

per

Behoudens tegenstrijdige bepalingen voorzien in dit contract, treedt de opzegging slechts in
werking na verloop van één (1) maand te rekenen van de dag na de betekening of van de datum
van het ontvangstbewijs, of ingeval van aangetekend schrijven, van de dag na zijn neerlegging ter
post.
6.5

Recht van opzeg
Zowel de Verzekerde als de Verzekeraar kunnen het contract opzeggen zonder motivering of
vergoeding via aangetekend schrijven binnen een termijn van veertien (14) kalenderdagen. Deze
termijn begint te lopen hetzij vanaf de dag waarop het contract werd gesloten, hetzij vanaf de dag
waarop de Verzekerde de contractsvoorwaarden en precontractuele informatie op papier
ontvangen heeft, indien deze laatste dag voorafgaat aan de dag waarop het contract werd
gesloten.
De opzeg door de Verzekerde is onmiddellijk van kracht op het moment van de kennisgeving. De
opzeg vanwege de Verzekeraar is van kracht acht (8) dagen na de kennisgeving.
Indien het contract is opgezegd door de Verzekerde of door de Verzekeraar en de uitvoering van
het contract is reeds voor de opzeg begonnen op vraag van de Verzekerde, is de Verzekerde
gehouden tot betaling van de premie prorata voor de periode waarin dekking werd verleend. Het
betreft de vergoeding van de reeds geleverde diensten.
Met uitzondering van de vergoeding voor reeds geleverde diensten, betaalt de Verzekeraar aan de
Verzekerde alle bedragen terug die hij ontvangen heeft van de Verzekerde overeenkomstig dit
contract. Hij beschikt over een periode van dertig (30) kalenderdagen, die beginnen te lopen vanaf

de dag dat de Verzekeraar in kennis werd gesteld van de opzeg, indien de opzeg gebeurt door
de Verzekerde

de dag waarop de kennisgeving werd verstuurd, indien de opzeg gebeurt door de Verzekeraar.

6.6

Verjaring
Vorderingen uit hoofde van deze overeenkomst verjaren na een termijn van drie (3) jaar vanaf de
gebeurtenis op grond waarvan de vordering is ontstaan.

6.7

Wetgeving, klachten- en geschillenregeling
Toepasselijk recht
De bepalingen van dit contract worden beheerst door de Wet van 4 april 2014 betreffende
verzekeringen alsook alle uitbreidingen, wijzigingen en uitvoeringsbesluiten ervan.
Klachten
De MAATSCHAPPIJ streeft ernaar om de VERZEKERDE op een correcte en snelle manier te
behandelen. Mocht de VERZEKERDE, ondanks de inspanningen van de MAATSCHAPPIJ, toch
niet tevreden zijn, kan deze als volgt een klacht indienen:
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• Per e-mail: belgium.complaints@aig.com
• Per telefoon: 02 739 9690
• Per fax: 02 739 9393
• Per post: AIG Europe S.A., Complaints, Pleinlaan 11, 1050 Brussels
De MAATSCHAPPIJ verzoekt de VERZEKERDE om steeds het polisnummer of het nummer van
het schadedossier en, indien mogelijk, de naam van de contactpersoon bij de MAATSCHAPPIJ te
vermelden.
Ombudsman van de Verzekeringen
Indien de MAATSCHAPPIJ geen toereikende oplossing aan de VERZEKERDE kan bieden en
indien de klacht van de VERZEKERDE betrekking heeft op de verzekeringsovereenkomst, kan de
VERZEKERDE zich ook richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen te de Meeussquare 35,
1000 Brussel - TEL 02 547 5871 - FAX 02 547 5975 - info@ombudsman.as –
www.ombudsman.as.
Aangezien AIG Europe S.A. een in Luxemburg gevestigde verzekeraar is, heeft u eveneens
toegang tot de bevoegde Luxemburgse instanties voor klachten die u betreffende deze polis zou
hebben. De contactgegevens van deze instanties vindt u op de website van AIG Europe S.A.
http://www.aig.lu/.
Het indienen van een klacht verhindert het recht van de VERZEKERDE niet om een gerechtelijke
procedure op te starten.
Bevoegdheid
Betwistingen tussen partijen worden uitsluitend door Belgische rechtbanken behandeld.
6.8

Persoonsgegevens
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Hoe wij gebruik maken van Persoonlijke Informatie
Wij, AIG Europe, streven ernaar de privacy van klanten, verzekerden en andere zakelijke contacten
te beschermen.
‘Persoonlijke Informatie’ identificeert u en heeft betrekking op u of andere personen (bijv. uw
partner of andere gezinsleden). Als u Persoonlijke Informatie over een ander persoon verstrekt,
moet u (tenzij wij anderszins zijn overeengekomen) deze persoon informeren over de inhoud van
deze verklaring en ons Privacybeleid en (indien mogelijk) zijn/haar toestemming verkrijgen voor het
delen van zijn/haar Persoonlijke Informatie met ons.
De soorten Persoonlijke Informatie die wij verzamelen en waarom – Afhankelijk van onze
relatie met u kan verzamelde Persoonlijke Informatie het volgende omvatten: contactinformatie,
financiële informatie en accountinformatie, kredietinformatie en kredietwaardigheid, gevoelige
informatie betreffende gezondheid of medische conditie (verzameld met uw toestemming waar dat
door de toepasselijke wet vereist is) alsook andere Persoonlijke Informatie die u verstrekt of die wij
in verband met onze relatie met u verzamelen. Persoonlijke Informatie kan om de volgende
doeleinden gebruikt worden:

Beheer van verzekeringscontracten, bv. communicatie, het verwerken en behandelen van
schades en betalingen;

Het beoordelen van en het maken van beslissingen over het verstrekken van dekking, de
verzekeringsvoorwaarden en de schaderegeling;

Ondersteuning en advies betreffende medische en reiszaken;

Beheer van onze commerciële activiteiten en IT-infrastructuur;

Voorkoming, detectie en onderzoek van misdrijven, bv. fraude en witwaspraktijken;

Instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;

Naleving van wet- en regelgeving (waaronder naleving van wetten en voorschriften buiten het
land waar u gevestigd bent);

Monitoren en opnemen van telefoongesprekken voor kwaliteits-, trainings- en
beveiligingsdoeleinden;

Marktonderzoek en analyse;

(Interne) audit.

Gevoelige Persoonlijke Informatie – In verband met het verstrekken van verzekeringen en
schadebeheer, zullen wij bepaalde Gevoelige Persoonlijke Informatie betreffende uw gezondheid
en medische toestand verzamelen, en delen. We zullen dit doen mits uw uitdrukkelijk akkoord of
indien anders toegestaan door de wet.
Delen van Persoonlijke Informatie - Persoonlijke Informatie mag voor de bovenstaande
doeleinden gedeeld worden met de ondernemingen in onze groep en derde partijen (zoals
makelaars en andere verzekeringstussenpersonen, verzekeraars en herverzekeraars,
kredietinformatiebureaus, medische deskundigen en andere dienstverleners). Indien vereist door
wetten en voorschriften, zal Persoonlijke Informatie gedeeld worden met andere derde partijen
(inclusief overheidsinstanties). Persoonlijke Informatie (inclusief informatie over lichamelijke
schade) kan worden opgeslagen in schaderegisters die met andere verzekeraars gedeeld kunnen
worden. Persoonlijke Informatie mag gedeeld worden met mogelijke overnemers en overnemers
en mag overgedragen worden bij de verkoop van ons bedrijf of de overdracht van onze activa.
Internationale doorgifte - Omwille van het wereldwijde karakter van onze activiteiten, kan uw
Persoonlijke Informatie worden doorgegeven aan partijen die gevestigd zijn in andere landen
(inclusief de Verenigde Staten, China, Mexico, Maleisië, de Filipijnen, Bermuda en andere landen
waar de gegevensbeschermingswetgeving verschilt van de wetgeving in het land waar u gevestigd
bent). Bij een dergelijke doorgifte zullen wij altijd stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw
Persoonlijke Informatie afdoende beveiligd en verstuurd wordt in overeenstemming met de
vereisten van de gegevensbeschermingswetgeving. Verdere informatie over internationale
doorgiften vindt u in ons Privacybeleid (zie hieronder).
Beveiliging
van
Persoonlijke
Informatie
–
Passende
technische
en
fysieke
beveiligingsmaatregelen worden gebruikt om uw Persoonlijke Informatie veilig en beveiligd te
houden. Wanneer wij Persoonlijke Informatie leveren aan een derde partij (inclusief onze
dienstverleners) of een derde partij gebruiken om namens ons Persoonlijke Informatie te
verzamelen, dan zal de derde partij zorgvuldig geselecteerd en vereist worden om passende
beveiligingsmaatregelen te nemen.
Uw rechten – U hebt een aantal rechten onder de gegevensbeschermingswetgeving in verband
met ons gebruik van Persoonlijke Informatie. Het kan zijn dat deze rechten slechts in bepaalde
omstandigheden van toepassing zijn en aan bepaalde uitzonderingen onderworpen zijn. Deze
rechten kunnen onder andere zijn een recht op toegang tot Persoonlijke Informatie, een recht om
onjuiste gegevens te corrigeren, een recht om gegevens te wissen of een verzoek de verwerking
van Persoonlijke Informatie te beperken. Deze rechten kunnen ook een recht inhouden om uw
Persoonlijke Informatie naar een andere organisatie over te dragen, een recht om bezwaar te
maken tegen ons gebruik van uw Persoonlijke Informatie, een recht om te verzoeken dat bepaalde
geautomatiseerde beslissingen die wij maken menselijke tussenkomst hebben, een recht om uw
toestemming in te trekken en een recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende
autoriteiten. Meer informatie over uw rechten en hoe u deze kunt uitoefenen vindt u in ons
Privacybeleid (zie hieronder).
Privacybeleid – Meer informatie over uw rechten en hoe wij uw Persoonlijke Informatie
verzamelen, gebruiken en bekendmaken, vindt u in ons volledige Privacybeleid via:
http://www.aig.be/nl/privacybeleid of vraag een exemplaar op door te schrijven naar: Data
Protection Officer, AIG Europe, Pleinlaan 11, 1050 Brussel, of per e-mail naar:
dataprotectionofficer.be@aig.com.
6.9

Subrogatie
De Verzekeraar is gesubrogeerd in de rechten en vorderingen van de Verzekerde tegen derden en
dit ten bedrage van de schadeloosstelling uitgekeerd door de Verzekeraar.

6.10

Sanctie clausule
Deze polis dekt nooit schade als gevolg van verlies, letsel, schade of aansprakelijkheid die, direct
of indirect, wordt geleden door een persoon of entiteit die op een van toepassing zijnde
overheidslijst geregistreerd staat in verband met terrorisme, handel in verdovende middelen,
mensenhandel, piraterij, massavernietigingswapens, georganiseerde misdaad, een kwaadaardige
cyber activiteit of schendingen van mensenrechten
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De MAATSCHAPPIJ is niet gehouden tot het verlenen van dekking en de MAATSCHAPPIJ is niet
gehouden om enige schade-eis uit te betalen of enig voordeel onder de polis te verlenen voor
zover de dekking, betaling van de schade-eis of verlening van het voordeel de MAATSCHAPPIJ,
haar moedervennootschap of haar ultieme controlerende entiteit zou blootstellen aan een sanctie,
verbod of beperking op grond van resoluties van de Verenigde Naties of handels- of economische
sancties, wet- en regelgeving van de Europese Unie, België of de Verenigde Staten van Amerika.
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