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Definities

Securex
Securex Allerlei Risico’s vov, Tervurenlaan 43, 1040 Brussel

Verzekeringsnemer
De rechtspersoon die het verzekeringscontract onderschrijft.

Verzekerde
Degene in wiens persoon het risico van het zich voordoen van 
het verzekerde voorval gelegen is.

Begunstigde
De rechtspersoon in wiens voordeel de verzekeringsprestaties 
bedongen zijn.

Ongeval
Een plotse en toevallige gebeurtenis die een lichamelijk letsel 
met zich meebrengt en waarvan de oorzaak of één van de oor-
zaken buiten het organisme van de verzekerde ligt en onafhan-
kelijk van zijn wil gebeurt.

Ziekte
Achteruitgang van de gezondheidstoestand, niet door een 
ongeval veroorzaakt, en bij medische beslissing op basis van 
objectieve symptomen vastgesteld. Wanneer de achteruitgang 
van de gezondheidstoestand een rechtstreeks of onrechtstreeks 
gevolg van een ongeval is, wordt dit niet als een ziekte maar als 
een ongeval beschouwd.

Fysiologische invaliditeit
Een blijvende of tijdelijke vermindering van de lichamelijke 
integriteit, vastgesteld bij medische beslissing op basis van of 
via verwijzing naar het “Belgisch officieel barema van de inva-
liditeiten”. Bij het bepalen van die invaliditeitsgraad wordt geen 
rekening gehouden met de weerslag van deze vermindering op 
de bekwaamheid een beroep uit te oefenen.

Economische invaliditeit
Een bij medische beslissing vastgestelde blijvende of tijdelijke 
vermindering van de lichamelijke bekwaamheid die nodig is 
bij het uitoefenen van een beroepsactiviteit verenigbaar met 
de kennis, de aanleg, de ervaring en de mogelijkheden tot 
wederaanpassing van de verzekerde. Bij het bepalen van de 
graad van deze ongeschiktheid wordt geen rekening met enig 
ander economisch criterium gehouden.

Carenstijd
In de Bijzondere Voorwaarden voorziene termijn waarbinnen 
Securex geen prestatie verschuldigd is.

Hoofdstuk I 
Voorwerp en uitgestrektheid van de 
verzekering

Artikel 1 - Welke prestaties zijn verzekerd in 
geval van ziekte of ongeval?

De verzekering wordt afgesloten door een rechtspersoon, met 
zichzelf als begunstigde, op het hoofd van haar bedrijfsleider 
met als doel om bij diens arbeidsongeschiktheid een vergoe-
ding te ontvangen die gelijk is aan een gedeelte van de omzet. 
De betaalde premie is een kost die de belastingplichtige in het 
belastbare tijdperk heeft gedragen om belastbare inkomsten te 
verkrijgen of te behouden.

De verzekering waarborgt de betaling van een rente aan de 
begunstigde en de terugbetaling van de betaalde premie aan 
de verzekeringsnemer, bij invaliditeit van de verzekerde, wan-
neer die het gevolg is van een gedekte ziekte en/of ongeval, 
op voorwaarde dat de carenstijd verstreken is. De verzekerde 
rente en de carenstijd worden in de Bijzondere Voorwaarden 
omschreven.

Volgens de bepalingen van de Bijzondere Voorwaarden is de 
rente:
•  ofwel jaarlijks geherwaardeerd: de voorziene rente, de uitke-

ring bij arbeidsongeschiktheid en de premie stijgen van bij 
aanvang van het contract jaarlijks met een percentage vast-
gelegd in de Bijzondere Voorwaarden en dit berekend op het 
vorig bedrag (geometrisch).

•  ofwel geherwaardeerd na schade: in geval van schade stijgt 
de uitkering na 1 jaar arbeidsongeschiktheid jaarlijks met een 
percentage vastgelegd in de Bijzondere Voorwaarden en dit 
telkens berekend op het vorig bedrag (geometrisch). Na de 
invaliditeit wordt de rente teruggebracht tot het beginbedrag. 
De premie blijft constant.

•  ofwel constant: de rente en de hieraan verbonden premie blij-
ven tijdens de hele duur van het contract onveranderd.

De verzekeringsnemer heeft de mogelijkheid van deze herwaar-
dering af te zien ten laatste 30 kalenderdagen voorafgaand aan 
iedere jaarlijkse vervaldag.

De verzekerde jaarrente wordt toegekend in verhouding tot de 
graad van invaliditeit. Het recht op deze rente gaat in wanneer 
de verzekerde voor minstens 25% fysiologisch of economisch 
invalide wordt.

Een fysiologische of economische invaliditeit van 67% of meer 
wordt met een invaliditeit van 100% gelijkgesteld.

De graad van invaliditeit kan in geen geval hoger zijn dan 100%.
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Als de graad van fysiologische en economische invaliditeit 
verschillend zijn, wordt de prestatie berekend op basis van de 
hoogste graad. De verwijzing naar de fysiologische ongeschikt-
heid dient enkel om het bedrag van de uit te keren prestatie 
vast te stellen, ermee rekening houdend dat de graad van eco-
nomische ongeschiktheid nooit lager kan zijn dan de graad van 
fysiologische ongeschiktheid.

De rente wordt gestort in maandelijkse schijven en heeft 
betrekking op de voorbije maand. De eerste maal is dit een 
beginbedrag in verhouding tot de laatste dag van de maand 
van opening van het recht op de prestaties, de laatste maal een 
eindbedrag in verhouding tot het ogenblik waarop het recht op 
prestaties vervalt.

De graad van invaliditeit wordt verminderd met de reeds 
bestaande graad van invaliditeit bij de afsluiting of de terug- 
invoegestelling van het contract, of die het gevolg van een 
uitgesloten risico is.

Dezelfde modaliteiten zijn van toepassing op de terugbetaling 
van de betaalde premie.

Artikel 2 - Welke zijn de aanvullende prestaties 
bij een ongeval?

Er zijn geen aanvullende prestaties.

Artikel 3 - Worden onder andere als ongeval 
beschouwd:

1.  De ontwrichtingen en spierscheuringen die het gevolg zijn 
van een plotse en abnormale krachtinspanning.

2.  Tetanus, wondebesmetting of bloedvergiftiging die het 
rechtstreekse gevolg van een gedekt ongeval is.

3.  Dieren- en insectenbeten (inbegrepen hondsdolheid en milt-
vuur).

4.  Bloedvergiftiging veroorzaakt door:
-  de behoorlijk bewezen onvrijwillige inname van een giftige 

of bijtende stof die niet voor inname bestemd is;
-  een behoorlijk bewezen criminele daad van een derde.

5.   Een onvrijwillige val in het water en de verdrinking die hier-
van het gevolg zou kunnen zijn.

6.   De gevolgen van klimaatinvloeden waaraan de verzekerde 
als gevolg van een gedekt ongeval blootgesteld is.

7.  De letsels als gevolg van aanslagen of aanrandingen waar-
van de verzekerde het slachtoffer is, behalve indien hij, in 

geval van stakingen of oproer, actief of als aanstoker aan die 
onlusten deelgenomen heeft.

8.  De letsels of het overlijden als gevolg van reddingswerken 
van personen of goederen.

Artikel 4 - Wanneer heeft de begunstigde recht 
op de verzekerde prestaties?

Voor elke periode van gedekte invaliditeit is een carenstijd 
voorzien waarvan de duur in de Bijzondere Voorwaarden vast-
gesteld is. Deze carenstijd begint te lopen vanaf de eerste dag 
van invaliditeit, behoorlijk vastgesteld door een medisch attest. 
De gekozen carenstijd blijft ongewijzigd, zelfs nadat de verze-
kerde de leeftijd van 60 jaar heeft bereikt.

Wanneer de verzekerde na afloop van een periode van inva-
liditeit waarvoor tegemoetkomingen betaald zijn, binnen de 
90 dagen een herval kent en dit medisch vastgesteld is, wordt 
de invaliditeit als een voortzetting van de eerste invaliditeit 
beschouwd, zowel voor de afrekening van de carenstijd als voor 
de berekening van de prestaties, op voorwaarde dat het herval-
len een invaliditeit van ten minste 25% teweegbrengt.

Als er tijdens de carenstijd of gedurende de betaling van de 
verzekerde prestaties een bijkomende invaliditeit ingevolge 
een andere oorzaak optreedt, wordt de eventuele bijkomende 
verzekerde prestatie onderworpen aan de toepassing van een 
nieuwe carenstijd.

Het recht op prestaties eindigt:
•  wanneer de graad van invaliditeit onder de 25% daalt
•  bij het overlijden van de verzekerde
•  op de eindleeftijd vastgesteld in de Bijzondere Voorwaarden
•  op de datum van vervroegde pensionering of brugpensione-

ring van de verzekerde.
•  wanneer de verzekerde geen deel meer uitmaakt van de ven-

nootschap (zoals bij overlaten, vereffening of faillissement 
van de vennootschap).

Artikel 5 - Wat is de territoriale uitgestrektheid?

De verzekering geldt over de hele wereld, voor zover de verze-
kerde zijn woonplaats en gewone verblijfplaats in België heeft. 
De waarborg is slechts verworven op de dag waarop Securex, 
op het Belgisch grondgebied, de nodige controles heeft kunnen 
uitvoeren.

Artikel 6 - Welke zijn de uitsluitingen van de 
waarborgen?

Is niet gedekt, de arbeidsongeschiktheid die rechtstreeks of 
onrechtstreeks het gevolg is van:
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1.  Opzettelijke daden begaan door de verzekerde of door iedere 
persoon die belang heeft bij de verzekerde prestatie, behalve 
als het om een gerechtvaardigde poging tot redding van 
personen of goederen gaat.

2.  De deelname aan gevechten, oproer, burgerlijke onlusten, 
alle daden van collectief geweld die politiek, ideologisch of 
sociaal geïnspireerd zijn, al of niet gepaard met opstandig 
gedrag tegen het gezag of tegen alle bevoegde machten, 
tenzij de wettelijke zelfverdediging bewezen is, alsook de 
deelname aan misdaden, misdrijven of tweegevechten.

3.  Weddenschappen of uitdagingen, acrobatische oefeningen, 
een vrijwillige en onnodige blootstelling aan een uitzonder-
lijk gevaar.

4.  Fenomenen die verband houden met de wijziging van 
atoomkernen en/of radioactiviteit.

5.  Een gebeurtenis in het kader van een al of niet verklaar-
de oorlog, burgeroorlog, opstand of burgerlijke onlusten, 
behalve indien de verzekerde hier niet aan deelgenomen 
heeft, noch actief, noch als aanstoker en die hem tijdens zijn 
verblijf in het buitenland verrast. De dekking wordt verleend 
tot de 14e dag om 24 uur, te rekenen vanaf de dag van het 
uitbreken van de gebeurtenis.

6.  Misbruik van geneesmiddelen of verdovende middelen, 
dronkenschap, alcoholintoxicatie, alcoholisme, druggebruik 
of iedere andere vorm van verslaving, behalve indien er geen 
enkel oorzakelijk verband met de invaliditeit bestaat.

7. Zelfmoord of poging tot zelfmoord.

8.  Subjectieve of psychische stoornissen, met uitzondering van:
 •  de hierna op limitatieve wijze genoemde psychische 

stoornissen of zenuwaandoeningen, na toepassing van de 
carenstijd:

  - majeure depressie,
  - bipolaire stoornis,
  - psychotische stoornis,
  - veralgemeende angststoornis,
  - schizofrenie,
  - dissociatieve stoornis,
  - obsessief-compulsieve stoornis,
  - anorexia nervosa,
  - boulimia nervosa,

  waarvan de diagnose door een in België erkend psychiater is 
vastgesteld en beantwoordt aan de criteria van het interna-
tionaal referentiesysteem DSM-V of een actuele versie op het 
moment van het schadegeval.

 •  de hierna op limitatieve wijze vermelde stoornissen, na 
toepassing van de carenstijd met een minimum van 180 
dagen:

  - burn-out,
  - fibromyalgie,
  - chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS),
  - psychiatrische complicaties van somatische ziekten,
  - functionele psychische stoornissen en hun gevolgen,

  waarvan de diagnose is vastgesteld op basis van medisch 
verklaarbare en/of organische symptomen door een in België 
erkende arts. Securex verleent deze waarborg slechts voor 1 
schadegeval gedurende de volledige looptijd van de over-
eenkomst en betaalt gedurende maximaal 1 jaar.

9.  Zwangerschap of bevalling, behalve voor de periode die 
begint op de 91ste dag die volgt op de geboorte, de vroegtij-
dige geboorte of miskraam; een vrijwillige zwangerschaps- 
onderbreking.

10.   Plastische chirurgie (arbeidsongeschiktheid, die het gevolg 
is van een chirurgische reconstructieve ingreep van letsels 
opgelopen bij een verzekerd schadegeval, is wel gedekt)

11.   Fysiologische letsels of bestaande ziekten vóór de afslui-
ting van het contract, behalve als zij schriftelijk en vooraf 
meegedeeld werden bij de afsluiting van het contract en 
uitdrukkelijk en schriftelijk door Securex aanvaard werden.

12.   Allergieën die geen fysiologische invaliditeit van ten minste 
25% veroorzaken.

Artikel 6 bis - Schade veroorzaakt door 
terrorisme

Op 1 mei 2008 treedt de wet van 1 april 2007 betreffende de 
verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme in wer-
king (B.S. 15 mei 2007).

Hierbij vindt u de nieuwe bepalingen inzake de dekking ter-
rorisme die vanaf 1 mei 2008 een onderdeel vormen van de 
Algemene Voorwaarden.

1. Definitie terrorisme

Onder terrorisme wordt verstaan: een clandestien georgani-
seerde actie of dreiging van actie met ideologische, politieke, 
etnische of religieuze bedoelingen, individueel of door een 
groep uitgevoerd, waarbij geweld wordt gepleegd op personen 
of de economische waarde van een materieel of immaterieel 
goed geheel of gedeeltelijk wordt vernield, ofwel om indruk te 
maken op het publiek, een klimaat van onveiligheid te schep-
pen of de overheid onder druk te zetten, ofwel om het verkeer 
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of de normale werking van een dienst of een onderneming te 
belemmeren.

2. Uitgesloten risico

In afwijking van artikel 6 punt 4 van de Algemene Voorwaarden 
m.b.t. het nucleair risico, wordt in geval van schade veroorzaakt 
door terrorisme, enkel de schade veroorzaakt door wapens of 
tuigen die bestemd zijn om te ontploffen door de structuurwij-
ziging van de atoomkern, uitgesloten door deze overeenkomst.

3. Draagwijdte van de dekking

De verzekeringsonderneming dekt schade veroorzaakt door 
terrorisme. De verzekeringsonderneming is hiertoe lid van de 
VZW TRIP. Overeenkomstig de wet van 1 april 2007 betreffen-
de de verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme, 
wordt de uitvoering van alle verbintenissen van alle verzeke-
ringsondernemingen die lid zijn van de VZW TRIP, beperkt tot  
1 miljard EURO per kalenderjaar voor de schade veroorzaakt 
door alle gebeurtenissen erkend als terrorisme voorgevallen 
tijdens het kalenderjaar. Dit bedrag wordt elk jaar aangepast 
op 1 januari volgens de ontwikkeling van het indexcijfer der 
consumptieprijzen, met als basis het indexcijfer van december 
2005. In geval van wettelijke of reglementaire wijziging van 
dit basisbedrag, zal het gewijzigde bedrag automatisch van 
toepassing zijn vanaf de eerstvolgende vervaldag na wijziging, 
tenzij de wetgever uitdrukkelijk in een andere overgangsrege-
ling voorziet.

Indien het totaal van de berekende of geraamde schadevergoe-
ding groter is dan het bedrag uit de vorige alinea, wordt een 
evenredigheidsbeginsel toegepast: de uit te keren schadever-
goedingen worden beperkt tot het bedrag genoemd in de vorige 
alinea of de nog beschikbare middelen voor dat kalenderjaar 
ten opzichte van de uit te keren schadevergoedingen toegere-
kend aan dat kalenderjaar.

4. Uitbetalingsregeling

Overeenkomstig de wet van 1 april 2007 betreffende de ver-
zekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme, beslist het 
Comité of een gebeurtenis beantwoordt aan de definitie van 
terrorisme. Opdat het bedrag genoemd in artikel 3 alinea 1 
niet zou worden overschreden, bepaalt dit Comité, ten laatste 
6 maanden na de gebeurtenis, het percentage van de schade-
vergoeding dat door de verzekeringsondernemingen die lid zijn 
van de VZW TRIP ingevolge de gebeurtenis dient te worden 
vergoed. Het Comité kan dit percentage herzien. Ten laatste 
op 31 december van het derde jaar volgend op het jaar van 
de gebeurtenis, neemt het Comité een definitieve beslissing 
omtrent het uit te betalen percentage van de schadevergoeding.

De verzekerde of de begunstigde kan tegenover de verzeke-
ringsonderneming pas aanspraak maken op de schadevergoe-

ding nadat het Comité het percentage heeft vastgesteld. De 
verzekeringsonderneming betaalt het verzekerde bedrag uit 
overeenkomstig het percentage vastgesteld door het Comité.

Indien het Comité het percentage verlaagt, zal de verlaging van 
de schadevergoeding niet gelden voor de reeds uitgekeerde 
schadevergoedingen, noch voor de nog uit te keren schadever-
goedingen waarvoor de verzekeringsonderneming reeds een 
beslissing aan de verzekerde of de begunstigde heeft meege-
deeld.

Indien het Comité het percentage verhoogt, geldt de verhoging 
van de schadevergoeding voor alle aangegeven schadegevallen 
voortvloeiend uit de gebeurtenis erkend als terrorisme.

De dochtervennootschappen en de moedervennootschap, zoals 
gedefinieerd in de wet van 7 mei 1999 houdende het Wetboek 
van Vennootschappen, worden beschouwd als één en dezelfde 
verzekeringsnemer. Hetzelfde geldt voor het consortium en de 
verbonden vennootschappen.

Indien het Comité vaststelt dat het bedrag genoemd in art. 3 
alinea 1, onvoldoende is voor het vergoeden van alle geleden 
schade of over onvoldoende elementen beschikt om te oorde-
len of dit bedrag voldoende is, wordt de schade aan personen 
bij voorrang vergoed. De morele schadevergoeding wordt na 
alle andere schadevergoedingen vergoed.

Elke beperking, uitsluiting en/of spreiding in de tijd van de uit-
voering van de verbintenissen van de verzekeringsonderneming, 
bepaald in koninklijk besluit, zal van toepassing zijn overeen-
komstig de modaliteiten voorzien in dat koninklijk besluit.

Artikel 7 - Welke risico’s zijn, behalve in geval 
van andersluidende overeenkomst, uitgesloten?

Zijn niet gedekt, behalve in geval van andersluidende overeen-
komst, de schadegevallen die rechtstreeks of onrechtstreeks het 
gevolg zijn van één van de volgende activiteiten:

1. De bezoldigde beoefening van om het even welke sporttak;

2.  Rugby, hockey, ijshockey, gevechts- en verdedigingssporten, 
paardensport, alpinisme, onderwatersporten met autonoom 
ademhalingstoestel, speleologie, bobslee, skeleton, rafting, 
schansspringen, rodelen, kitesurfen, kiteboarden, wakesurfen, 
wakeboarden;

3. Wintersporten in competitie of buiten piste;

4. Jacht;

5.  Wedstrijden met een vervoermiddel (bv. auto, motorfiets, 
fiets, boot, …) waarbij onder meer een snelheids-, behendig-
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heids- of tijdscriterium wordt gehanteerd (karting blijft wel 
verzekerd);

6. Sporten die gebruik maken van motoren;

7.  Vlieg- en luchtsporten zoals bijvoorbeeld vliegen met een 
sportvliegtuig, valschermspringen, zweefvliegen, ballonvaren 
(passagiers tijdens ballonvaarten blijven wel verzekerd), del-
tavliegen, ULM, parapente, parasailing, springen vanaf grote 
hoogten;

8.  Voorbereidingen en trainingen voor al de activiteiten in de 
punten hierboven opgesomd;

9. Risico’s verbonden aan de volgende beroepsactiviteiten:
•  activiteiten op een afbraak- of bouwwerf of op scheeps-

werven
•  werkzaamheden onder water of op een boorplatform
•  onderaardse werkzaamheden die de afdaling in mijnen, 

putten of groeven impliceren
•  werkzaamheden die een contact met hoogspanning teweeg-

brengen
•  activiteiten in fabrieken van explosieven en kruitfabrieken 

of die gepaard gaan met het hanteren van ontplofbare pro-
ducten en toestellen of vuurwerk

•  activiteiten die plaatsgrijpen op daken, ladders en stellin-
gen, in gondels of op een hoogte van meer dan 4 meter

•  de activiteiten die gepaard gaan met het blootstellen aan 
radioactiviteit of ioniserende stralingen.

Artikel 8 - Hoe zit het met de 
transportmiddelen?

1. Wordt gedekt het gebruik:

•  In de hoedanigheid van bestuurder of passagier van alle ver-
voermiddelen te land en te water.

•  Als bestuurder, van motorrijtuigen (met of zonder zijspan), 
met inbegrip van alle gelijkaardige voertuigen die niet aan de 
officiële criteria van autovoertuigen beantwoorden, van meer 
dan 50 cc of die op een horizontale weg de snelheid van 40 
km per uur kunnen overschrijden. De bepalingen van artikel 7 
van de Algemene Voorwaarden blijven van toepassing.

•  In de hoedanigheid van passagier van alle vliegtuigen, 
watervliegtuigen en helikopters, behoorlijk gemachtigd voor 
personenvervoer, voor zover de verzekerde geen deel van de 
bemanning uitmaakt en gedurende de vlucht geen beroeps-
activiteit of andere activiteit in verband met het toestel of de 
vlucht uitoefent.

De verdwijning van de verzekerde doet niet vermoeden dat hem 
een dodelijk ongeval overkomen is.

Het overlijden door een ongeval zal evenwel aanvaard worden 
indien er na drie maanden, te rekenen vanaf de dag van de ver-
dwijning van het vervoermiddel waarin de verzekerde plaats-
genomen had, nog geen nieuws is van het vervoermiddel, zijn 
bestuurder of enige andere persoon die zich aan boord bevond.

2. Wordt uitgesloten, het gebruik:

•  Van vervoermiddelen als bestuurder die niet voldoet aan de 
voorwaarden van de Belgische wet en reglementen om het 
rijtuig te besturen, bijvoorbeeld door een persoon die de ver-
eiste minimumleeftijd niet bereikt heeft, door een persoon die 
geen rijbewijs heeft of door een persoon die van het recht tot 
sturen vervallen verklaard is.

•  Als piloot, van alle luchtvaartuigen.

•  Als piloot of passagier van ULM of deltaplanes.

Hoofdstuk II 
Beschrijving van het risico

Artikel 9 - Beschrijving van het risico bij 
afsluiting van het contract

De verzekeringsnemer is bij het afsluiten van het verzeke-
ringscontract verplicht alle door hem bekende omstandigheden 
nauwkeurig mee te delen die hij redelijkerwijs moet beschou-
wen als gegevens die van invloed op de beoordeling van het 
risico door Securex kunnen zijn.

De verzekering is dus beperkt tot het risico beschreven in het 
verzekeringscontract of in de bijvoegsels ervan, op basis van 
voormelde mededeling.

1.  Opzettelijk verzwijgen of opzettelijk onjuist medede-
len van gegevens

Wanneer het opzettelijk verzwijgen of opzettelijk onjuist mede-
delen van gegevens over het risico Securex misleidt bij de 
beoordeling van dat risico, is het verzekeringscontract nietig.

De premies die vervallen zijn tot op het ogenblik waarop 
Securex kennis gekregen heeft van het opzettelijk verzwijgen 
of opzettelijk onjuist mededelen van gegevens, komen haar toe.
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2.  Onopzettelijk verzwijgen of onopzettelijk onjuist 
mededelen van gegevens

Wanneer Securex een onopzettelijk verzwijgen of onopzettelijk 
onjuist mededelen van gegevens vaststelt, stelt zij, binnen de 
termijn van één maand te rekenen vanaf de dag waarop zij 
hiervan kennis gekregen heeft, voor het verzekeringscontract 
te wijzigen, met uitwerking op de dag waarop zij kennis van dit 
verzwijgen of onjuist meedelen gekregen heeft.

Indien Securex het bewijs levert dat zij het risico nooit verze-
kerd zou hebben, kan zij het verzekeringscontract binnen dezelf-
de termijn opzeggen.

Indien het voorstel tot wijziging van het verzekeringscontract 
door de verzekeringsnemer geweigerd wordt of indien, na het 
verstrijken van de termijn van één maand te rekenen vanaf 
de ontvangst van dit voorstel, dit laatste niet aanvaard wordt, 
kan Securex het verzekeringscontract binnen de vijftien dagen 
opzeggen.

Indien Securex het verzekeringscontract niet opgezegd heeft, 
noch een wijziging binnen de hierboven bepaalde termijnen 
voorgesteld heeft, kan zij zich nadien niet meer beroepen op 
feiten die haar bekend waren.

3. Plaatsvinden van een schadegeval

a)  Indien een schadegeval zich voordoet voordat de wijziging of 
de opzegging van kracht geworden is en indien het verzwij-
gen of het onjuist mededelen van gegevens:
•  niet aan de verzekeringsnemer verweten kan worden, zal 

Securex de door het verzekeringscontract voorziene pres-
tatie leveren;

•  aan de verzekeringsnemer verweten kan worden, zal 
Securex slechts tot prestatie gehouden zijn op basis van de 
verhouding tussen de betaalde premie en de premie die de 
verzekeringsnemer zou hebben moeten betalen indien hij 
het risico naar behoren had meegedeeld.

b)  Indien Securex, bij een schadegeval, het bewijs levert dat zij 
het risico, waarvan de ware aard door dat schadegeval aan 
het licht komt, in geen geval verzekerd zou hebben, wordt 
haar prestatie beperkt tot het terugbetalen van alle betaalde 
premies.

Artikel 10 - Verplichtingen van de verzekerde in 
geval van wijziging van het verzekerde risico

Securex moet binnen de 30 dagen schriftelijk van elke wijziging 
in het verzekerde risico verwittigd worden. Hieronder wordt 
onder meer het volgende verstaan:
•  de beroepsactiviteiten van de verzekerde, met inbegrip van de 

stopzetting van deze activiteiten

•  elke verplaatsing van de woonplaats of van de gewone ver-
blijfplaats van de verzekerde naar het buitenland

•  het afsluiten, op het hoofd van de verzekerde, van een indi-
vidueel verzekeringscontract dat gelijkwaardige waarborgen 
biedt als dit contract, ongeacht het verzekerde bedrag.

In geval van wijziging van het risico kunnen de volgende geval-
len zich voordoen:

1. Vermindering van het risico

Wanneer gedurende de loop van een verzekeringscontract, het 
risico dat het verzekerde voorval zich voordoet aanzienlijk en 
blijvend verminderd is en wel zo dat Securex, indien die vermin-
dering bij het sluiten van het verzekeringscontract bestaan had, 
onder andere voorwaarden verzekerd zou hebben, is zij verplicht 
een overeenkomstige vermindering van de premie toe te staan 
vanaf de dag waarop zij kennis van de vermindering van het 
risico gekregen heeft.

Indien de contractanten het over de nieuwe premie niet eens 
worden binnen één maand na de aanvraag tot vermindering 
door de verzekeringsnemer, kan deze laatste het verzeke-
ringscontract opzeggen.

2. Verzwaring van het risico

De verzekeringsnemer heeft de verplichting in de loop van het 
verzekeringscontract en onder de voorwaarden van artikel 9 van 
de Algemene Voorwaarden, de nieuwe omstandigheden of de 
wijzigingen van de omstandigheden aan te geven die van aard 
zijn om een aanmerkelijke en blijvende verzwaring van het risi-
co dat het verzekerde voorval zich voordoet te bewerkstelligen.

Wanneer gedurende de loop van het verzekeringscontract het 
risico dat het verzekerde voorval zich voordoet zo verzwaard is 
dat Securex, indien die verzwaring bij het sluiten van het ver-
zekeringscontract had bestaan, slechts op andere voorwaarden 
verzekerd zou hebben, moet zij binnen een termijn van één 
maand, te rekenen vanaf de dag waarop zij kennis van de ver-
zwaring gekregen heeft, de wijziging van het verzekeringscon-
tract voorstellen met terugwerkende kracht op de dag van de 
verzwaring.

Indien Securex het bewijs levert dat zij het verzwaarde risico in 
geen geval verzekerd zou hebben, kan zij het verzekeringscon-
tract binnen dezelfde termijn opzeggen.

Indien het voorstel tot wijziging van het verzekeringscontract 
door de verzekeringsnemer geweigerd wordt of indien, bij het 
verstrijken van een termijn van één maand te rekenen vanaf de 
ontvangst van dit voorstel, dit laatste niet aanvaard wordt, kan 
Securex het verzekeringscontract binnen 15 dagen opzeggen.
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Indien Securex het verzekeringscontract niet opgezegd heeft 
noch binnen de hierboven bepaalde termijnen een wijziging 
voorgesteld heeft, kan zij zich later niet meer beroepen op de 
verzwaring van het risico.

3. Plaatsvinden van een schadegeval

Indien een schadegeval zich voordoet voordat de wijziging 
van het verzekeringscontract of de opzegging ervan van kracht 
geworden is en indien de verzekeringsnemer:

a)  De verplichting beoogd in punt 2 van dit artikel vervuld 
heeft, zal Securex de prestatie voorzien in het verzeke-
ringscontract leveren.

b)  De verplichting beoogd in punt 2 van dit artikel niet vervuld 
heeft en:

•  het ontbreken van kennisgeving:
-  hem niet verweten kan worden, zal Securex de prestatie 

voorzien in het verzekeringscontract leveren
-  hem verweten kan worden, zal Securex er slechts toe 

gehouden zijn haar prestatie te leveren naar verhouding 
tussen de betaalde premie en de premie die de verzeke-
ringsnemer had moeten betalen indien de verzwaring in 
aanmerking genomen was

•  Securex het bewijs levert dat zij het verzwaarde risico 
in geen geval verzekerd zou hebben, is haar prestatie bij 
schadegeval beperkt tot de terugbetaling van alle betaalde 
premies.

•  de verzekeringsnemer met bedrieglijk opzet gehandeld 
heeft, kan Securex haar dekking weigeren. De premies ver-
vallen tot op het ogenblik waarop Securex kennis gekregen 
heeft van het bedrieglijk verzuim, komen haar toe als scha-
devergoeding.

Hoofdstuk III 
De duur van het contract

Artikel 11 - Wanneer treedt het contract in 
werking?

De waarborg treedt in werking op de datum die in de Bijzondere 
Voorwaarden vastgesteld is, op voorwaarde dat de partijen het 
verzekeringscontract ondertekend hebben en de eerste premie 
betaald werd.

Artikel 12 - Wat is de duur van het contract?

Het contract wordt afgesloten voor de duur voorzien in de 
Bijzondere Voorwaarden. De verzekeringsnemer kan het con-
tract evenwel ieder jaar opzeggen, ongeacht de duur ervan, 
hetzij op de verjaardag van de inwerkingtreding van de verze-
kering, hetzij op de jaarlijkse vervaldag van de premie, via een 
aangetekend schrijven per post ten minste drie maanden vóór 
de verjaardag of de voornoemde vervaldag.

Artikel 13 - Wanneer eindigt het contract?

1. Het verzekeringscontract eindigt van rechtswege:

a)  Op de datum van stopzetting van de activiteiten van de 
verzekeringsnemer of van de beroepsactiviteiten van de ver-
zekerde;

b)  Op de datum van faillietverklaring van de verzekeringsne-
mer, zijn gerechtelijke of minnelijke vereffening of zijn indie-
ning van een aanvraag om een gerechtelijk akkoord;

c)  Op datum van overlijden van de verzekerde. Het verzeke-
ringscontract wordt voor de eventuele andere verzekerden 
behouden;

d)  Wanneer de woonplaats of de gewone verblijfplaats van 
de verzekerde naar een plaats buiten België overgebracht 
wordt. Het verzekeringscontract wordt voor eventuele andere 
verzekerden behouden.

e) Op de eindleeftijd bepaald in de Bijzondere Voorwaarden.

2.  Securex behoudt zich het recht voor het contract op 
te zeggen:

a)  In geval van verzwijgen of onjuist mededelen van gegevens 
over het risico, overeenkomstig de voorwaarden voorzien in 
artikel 9 van de Algemene Voorwaarden.

b)  In geval van aanmerkelijke en blijvende wijziging van het 
risico, overeenkomstig de voorwaarden voorzien in artikel 10 
van de Algemene Voorwaarden

c)  Bij niet-betaling van de premies, bijpremies of bijkomende 
kosten door de verzekeringsnemer, conform artikel 18 van de 
Algemene Voorwaarden.

d)  In geval van niet-uitvoering door de verzekeringsnemer van 
een verplichting die uit het verzekeringscontract voortvloeit.
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Artikel 14 - Wat gebeurt er bij verandering van 
de verzekeringsnemer?

In geval van wijziging van de juridische vorm van de onderne-
ming van de verzekeringsnemer gaan de rechten en verplich-
tingen die uit het verzekeringscontract voortvloeien over op de 
opvolger. De nieuwe toestand wordt door de ondertekening van 
een bijvoegsel bekrachtigd.

Artikel 15 - Welke zijn de vormen en de gevolgen 
van de opzegging?

De opzegging van het verzekeringscontract gebeurt via een 
aangetekend schrijven per post, een deurwaardersexploot of de 
afgifte van een opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs.

Behoudens tegenstrijdige contractuele of wettelijke bepalingen 
treedt de opzegging in werking om 24 uur na het verstrijken van 
een termijn van één maand te rekenen vanaf de dag volgend op 
de betekening of de datum van het ontvangstbewijs of, in geval 
van een aangetekend schrijven, vanaf de dag die volgt op het 
afgeven van het aangetekend schrijven op de post.

Hoofdstuk IV 
De premies

Artikel 16 - Hoe wordt de premie berekend?

De premie is forfaitair of wordt berekend zoals voorzien in de 
Bijzondere Voorwaarden van het verzekeringscontract.

Zij wordt verhoogd met alle gevestigde of te vestigen belas-
tingen, taksen, retributies en kosten, onder om het even welke 
benaming.

Artikel 17 - Hoe worden de premies betaald?

De premie is vooruit betaalbaar op de vervaldag bepaald in de 
Bijzondere Voorwaarden.

Zij is haalbaar en de verzending van de aanvraag tot betaling 
aan de verzekeringsnemer staat gelijk met het voorleggen van 
de kwitantie op de maatschappelijke zetel.

Indien de betaling van de premie niet rechtstreeks aan Securex 
gebeurt, is de betaling aan de verzekeringsproducent die hou-
der is van de door Securex opgestelde kwitantie bevrijdend.

Hierbij is de geldigheidsdatum die van de afgifte van de kwitan-
tie of die waarop één der financiële rekeningen van Securex of 
de gemandateerde producent gecrediteerd werd.

Artikel 18 - Wat gebeurt er bij niet-betaling van 
de premie?

1. Niet-betaling van de premie

Onverminderd de bepalingen van artikel 11 van de Algemene 
Voorwaarden kan de niet-betaling van de premie op de ver-
valdag aanleiding geven tot schorsing van de dekking of tot 
opzegging van het verzekeringscontract mits de schuldenaar in 
gebreke gesteld is.

2. Aanmaning tot betaling

De ingebrekestelling waarvan sprake in punt 1 gebeurt bij deur-
waardersexploot of bij aangetekend schrijven per post.

Daarbij wordt aangemaand om de premie te betalen binnen de 
termijn bepaald in de ingebrekestelling. Die termijn mag niet 
korter zijn dan vijftien dagen te rekenen vanaf de dag volgend 
op de betekening of de afgifte ter post van de aangetekende 
brief.

De ingebrekestelling herinnert aan de vervaldag van de pre-
mie en aan de gevolgen van niet-betaling binnen de gestelde 
termijn.

3.  Uitwerking van de schorsing van de dekking of van de 
opzegging van het verzekeringscontract

De schorsing of de opzegging hebben slechts uitwerking na het 
verstrijken van een termijn die niet korter mag zijn dan vijftien 
dagen te rekenen vanaf de dag volgend op de betekening of de 
afgifte ter post van de aangetekende brief.

Als de dekking geschorst is, wordt als gevolg van de betaling 
van de achterstallige premies door de verzekeringsnemer, in 
voorkomend geval vermeerderd met de intresten, een einde 
gemaakt aan die schorsing.

Wanneer Securex haar verplichting tot het verlenen van dekking 
geschorst heeft, kan zij het verzekeringscontract opzeggen als 
zij zich dat recht in de ingebrekestelling voorbehouden heeft; 
in dat geval wordt de opzegging van kracht na het verstrijken 
van een termijn die niet korter mag zijn dan vijftien dagen te 
rekenen vanaf de eerste dag van de schorsing.
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Indien Securex zich in de ingebrekestelling de mogelijkheid om 
de overeenkomst op te zeggen niet voorbehouden heeft, kan de 
opzegging slechts geschieden mits een nieuwe aanmaning is 
gedaan overeenkomstig punt 2 hiervoor.

4.  Gevolgen van de schorsing ten aanzien van de nog te 
vervallen premies

De schorsing van de dekking doet geen afbreuk aan het recht 
van Securex de later nog te vervallen premies te eisen, op voor-
waarde dat de verzekeringsnemer conform punt 2 hiervoor in 
gebreke gesteld werd. In dit geval herinnert de ingebrekestel-
ling aan de schorsing van de waarborg. Het recht van Securex 
wordt evenwel beperkt tot de premies van twee opeenvolgende 
jaren.

5. Moratoire intrest

Iedere laattijdige betaling van de premie geeft, vanaf de dag 
van de ingebrekestelling waarvan sprake in punt 1 hiervoor, 
Securex het recht de wettelijke intresten aan te rekenen.

Artikel 19 - Wat gebeurt er in geval van wijziging 
van de verzekeringsvoorwaarden en van de 
premies?

Indien Securex de verzekeringsvoorwaarden of de tarieven 
wijzigt, kan zij de gewijzigde voorwaarden of premies op de 
volgende jaarlijkse vervaldag toepassen, na er de verzekerings-
nemer over ingelicht te hebben.

Deze laatste kan binnen de 30 dagen volgend op de beteke-
ning van de aanpassing het contract opzeggen. Na afloop van 
deze termijn worden de nieuwe voorwaarden als aanvaard 
beschouwd.

De mogelijkheid tot opzegging waarvan sprake in de vorige 
alinea is niet van toepassing wanneer de wijziging van het 
tarief of de verzekeringsvoorwaarden uit een door de bevoegde 
autoriteit opgelegde algemene aanpassing voortvloeit.

Hoofdstuk V 
De schadegevallen 

Artikel 20 - Wanneer moet een schadegeval 
aangegeven worden?

Ieder ongeval of ziekte die een verzekerde persoon treft, moet 
onmiddellijk aan Securex aangegeven worden, ten laatste bin-
nen een termijn van 10 dagen voor een ongeval en 30 dagen 
voor een ziekte, behalve bij overmacht. Als een aangifte laattij-
dig gedaan wordt, en Securex hierdoor schade lijdt, zal de rente 
slechts toegekend worden vanaf de dag waarop Securex de aan-
gifte ontvangt, voor zover de voorziene carenstijd verstreken is.

Securex stelt het te gebruiken formulier ter beschikking van de 
verzekeringsnemer.

Indien mogelijk moet een medisch getuigschrift bij de aangifte 
gevoegd worden, zo niet moet het zo vlug mogelijk aan Securex 
bezorgd worden.

De verzekerde moet Securex onmiddellijk, en in ieder geval 
binnen de 30 dagen, alle nuttige inlichtingen bezorgen en de 
hem gestelde vragen beantwoorden om de omstandigheden en 
de omvang van het schadegeval te kunnen vaststellen.

Artikel 21 - Welke zijn de verplichtingen van de 
verzekerde bij een schadegeval?

De verzekerde moet onmiddellijk en zolang zijn toestand dit 
vereist, het voorwerp van passende medische verzorging uit-
maken. Hij mag in geen geval het bezoek weigeren van genees-
heren en afgevaardigden die door Securex aangeduid zijn en hij 
moet hen de nodige vaststellingen laten doen om zijn toestand 
te kunnen beoordelen.

De verzekerde zal, indien zijn toestand het toelaat, aan Securex 
alle inlichtingen of getuigschriften met betrekking tot de 
behandeling of de gezondheidstoestand van het slachtoffer 
bezorgen.

De verzekerde moet de door Securex aangeduide geneesheren 
toelaten om de medische onderzoeken in België uit te voeren, 
zelfs als dit een opname in het ziekenhuis vergt. Het onderzoek 
kan op elk ogenblik plaatsvinden, maar zeker binnen de 30 
dagen die volgen op de door Securex verzonden oproeping. De 
kosten voor medisch onderzoek en opname in het ziekenhuis 
worden door Securex gedragen.

Iedere wijziging in de graad of de duur van de invaliditeit en 
iedere volledige of gedeeltelijke hervatting van de beroepsac-
tiviteiten door de verzekerde moeten binnen de 8 dagen aan 
Securex meegedeeld worden.
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Artikel 22 - Welke zijn de sancties?

Indien de verzekeringsnemer en/of de verzekerde één van 
de verplichtingen voorzien in de artikels 20 en 21 van de 
Algemene Voorwaarden niet vervullen, en Securex hier nadeel 
van ondervindt, kan deze aanspraak maken op een vermindering 
van haar prestatie, ten belope van het geleden nadeel.

Securex kan haar dekking weigeren indien de verzekerings-
nemer en/of de verzekerde met bedrieglijk opzet de verplich-
tingen aangegeven in de artikels 20 en 21 van de Algemene 
Voorwaarden niet uitgevoerd hebben.

Artikel 23 - Hoe wordt de invaliditeit vastgesteld 
en wat gebeurt er in geval van medische 
geschillen?

Het bestaan, de duur en de graad van de invaliditeit worden 
door de adviserend geneesheer van Securex vastgesteld op 
basis van de elementen die hem bezorgd worden.

De verzekerde en Securex hebben het recht op ieder ogenblik 
het bestaan, de duur en de graad van de invaliditeit aan herzie-
ning te onderwerpen.

Indien de beslissing van de adviserend geneesheer van Securex 
door de verzekerde of de begunstigde binnen de 30 dagen vol-
gend op de betekening ervan niet schriftelijk betwist wordt, zal 
zij als definitief aanvaard beschouwd worden.

In geval van betwisting kunnen de verzekerde en de begun-
stigde die samen handelen enerzijds, en Securex anderzijds, 
op voorlegging van een schriftelijk akkoord, een beroep op een 
arbitrageprocedure doen. In dat geval machtigt elke partij op 
eigen kosten een geneesheer-expert. Als de twee geneesheren 
geen akkoord bereiken, duiden zij een derde geneesheer-expert 
aan. Bij ontstentenis van aanduiding wordt de geneesheer, op 
vraag van de meest gerede partij, door de Voorzitter van de 
Rechtbank van Eerste Aanleg van de woonplaats van de aan-
vrager aangeduid. De kosten voor de derde geneesheer worden 
voor de helft door Securex en voor de helft door de verzekerde 
en/of de begunstigde gedragen.

De drie geneesheren nemen een gezamenlijke beslissing. Als zij 
geen akkoord bereiken, is de beslissing van de derde genees-
heer doorslaggevend.

De beslissingen van de geneesheren verbinden de partijen en 
zijn onherroepelijk op voorwaarde dat zij gemotiveerd zijn en 
de bepalingen van dit contract eerbiedigen.

Artikel 24 - Heeft Securex de mogelijkheid om 
verhaal uit te oefenen?

Wanneer Securex een vergoeding van welke aard ook moet 
betalen of reeds heeft betaald, treedt ze in alle rechten en 
rechtsvorderingen van de verzekerden of van hun rechtheb-
benden tegenover de aansprakelijke derde(n) of diens verzeke-
raar(s), ongeacht of het een gemeenrechtelijke aansprakelijk-
heid dan wel enige andere aansprakelijkheid betreft.

Bijgevolg mogen de verzekerden of diens begunstigden geen 
afstand van verhaal doen zonder voorafgaande toestemming 
van Securex. Indien de verzekerden of diens begunstigden deze 
verplichtingen niet nakomen, mag Securex de vergoeding ver-
minderen tot het beloop van het nadeel dat ze heeft geleden.
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Hoofdstuk VI 
Diverse bepalingen

Artikel 25 - Wat is de domiciliëring van het 
contract?

De woonplaats van de partijen wordt van rechtswege gekozen, 
met name:
• die van Securex op haar maatschappelijke zetel
•  die van de verzekeringsnemer op het in het contract aange-

duide adres of op het laatste door Securex gekende officiële 
adres.

De verzekeringsnemer die van adres verandert, moet zijn nieu-
we adres onmiddellijk aan Securex kenbaar maken. Bij gebrek 
hieraan worden hem alle mededelingen of betekeningen 
rechtsgeldig gedaan op het adres van de verzekeringsnemer, 
zoals hiervoor gepreciseerd.

Artikel 26 - Welke rechtsmacht is bevoegd?

Eventuele betwistingen vallen onder de exclusieve bevoegd-
heid van de Belgische rechtbanken.

Artikel 27 - Welke wet is van toepassing op het 
contract?

De toepasselijke wet is de Belgische wet.

Artikel 28 - Klachten en geschillen

Elke klacht over de toepassing van de bepalingen in het verze-
keringscontract en de toepassing van de wet van 4 april 2014 
betreffende de verzekeringen kan worden gericht aan:

 •  Securex Allerlei Risico’s – Klachtendienst,  
Verenigde-Natieslaan 1, 9000 Gent,  
claims.insurance@securex.be, of

•  de Ombudsdienst Verzekeringen 
de Meeûssquare 35, 1000 Brussel,  
info@ombudsman.as.

Een dergelijke klacht doet geen afbreuk aan de mogelijkheid 
voor de verzekeringsnemer om een gerechtelijke procedure op 
te starten.

Artikel 29 - Bescherming van de privacy

Doelstellingen van de verwerking van persoonsgegevens

Als verwerkingsverantwoordelijke verbindt Securex zich ertoe 
de haar overgemaakte persoonsgegevens te verwerken over-
eenkomstig de Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 
betreffende de bescherming van natuurlijke personen in ver-
band met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende 
het vrije verkeer van die gegevens (hierna ‘algemene verorde-
ning gegevensbescherming’)  voor de volgende doeleinden: 

•  Beheren van de verzekeringsovereenkomst (met inbegrip van 
het beheer van de premies en van de prestaties) en desgeval-
lend de vaststelling en de beoordeling van de door de verze-
kerde opgelopen lichamelijke schade

•  Beheren van de geschillen 

•  Herverzekering

•  Opsporing en preventie van fraude

•  Verwerking voor statistische doeleinden

Voor wat de persoonsgegevens betreft van de contactpersoon 
bij de verzekeringsnemer komen daar de volgende doeleinden 
bij:

•  Directmarketingacties uitvoeren, met name via e-mail 

•  Meedelen van uw persoonsgegevens aan de andere juridische 
entiteiten van de Groep Securex zodat ze u promotie-aanbie-
dingen kunnen toesturen. De volledige lijst van de entiteiten 
van Securex kan worden geraadpleegd op www.securex.be of 
kan op het eerste verzoek worden meegedeeld.

Ontvangers van de gegevens

Het kan gebeuren dat Securex binnen de grenzen van wat 
hierboven werd vastgesteld bepaalde persoonsgegevens deelt 
met de verschillende entiteiten van de Groep Securex. Het kan 
ook gebeuren dat Securex bepaalde persoonsgegevens door-
geeft aan de toezichthoudende autoriteiten, aan een andere 
verzekeraar in het kader van een regresvordering, aan de her-
verzekeraar, aan de medeverzekeraar, aan haar advocaten, aan 
deskundigen of aan gerechtelijke instanties. Bepaalde van die 
gegevens worden daarnaast doorgegeven aan haar onderaan-
nemers, die bepaalde diensten verlenen in de strikte context 
van een onderaannemingsovereenkomst en met als enig doel 
Securex technische bijstand te verlenen.

Juridische grondslagen van de verwerking

De juridische grondslag van de gegevensverwerking is de verze-
keringsovereenkomst alsook de verplichting die uit deze over-
eenkomst voortvloeit voor Securex om desgevallend prestaties 
uit te betalen na een schadegeval.

mailto:claims.insurance@securex.be
mailto:info@ombudsman.as
http://www.securex.be
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De verwerking ter preventie van fraude en voor statistische 
doeleinden steunt op het gerechtvaardigd belang van Securex 
om verzekeringsfraude te voorkomen en statistieken op te 
stellen.

De directmarketingactiviteit steunt op het gerechtvaardigd 
belang van Securex om haar diensten alsook de diensten van de 
entiteiten van de Groep Securex, te promoten bij haar klanten.

Gezondheidsgegevens worden enkel verwerkt na een uitdruk-
kelijk akkoord van de verzekerde. Deze toestemming kan op elk 
moment worden ingetrokken. Bij gebrek aan toestemming of 
in geval van intrekking  van toestemming, is het voor Securex 
niet mogelijk het schadedossier te beheren en kan geen gevolg 
gegeven worden aan vragen tot tussenkomst. Deze gegevens 
worden verwerkt door onze beheersdienst, onder het toezicht 
van onze adviserende arts.

Bewaringsduur van de gegevens

Securex bewaart de gegevens zolang als nodig voor de doelein-
den hierboven vermeld en volgens de geldende wetsbepalin-
gen. Deze duur wordt verlengd met de verjaringstermijn zodat 
Securex het hoofd kan bieden aan eventuele regresvorderingen 
die na het afsluiten van de overeenkomst zouden worden inge-
steld.

Recht van de betrokkenen

De betrokkenen kunnen kennisnemen van de gegevens en ze 
desgevallend laten verbeteren door middel van een gedateerd 
en ondertekend verzoek, dat samen met een rectoversokopie 
van de identiteitskaart via e-mail wordt verstuurd naar het 
adres privacy@securex.be of via de post naar Groep Securex, 
Data Protection Officer, Tervurenlaan 43, 1040 Brussel. Deze 
betrokkenen kunnen zich bovendien volgens dezelfde moda-
liteiten, en binnen de grenzen die worden vastgesteld door de 
Algemene verordening gegevensbescherming, verzetten tegen 
de gegevensverwerking of vragen dat die verwerking wordt 
beperkt. Ze kunnen ook vragen dat de op hen betrekking heb-
bende gegevens worden gewist of overgedragen worden. Meer 
informatie kan op hetzelfde adres worden verkregen. 

Voor de persoonsgegevens van de contactpersoon bij de ver-
zekeringsnemer hebt u het recht om u kosteloos te verzetten 
tegen de geplande verwerking van uw persoonsgegevens voor 
directmarketingdoeleinden, en dit door middel van de hierbo-
ven vermelde modaliteiten. 

U kunt desgevallend een klacht indienen bij de Autoriteit inzake 
gegevensbescherming.

Gegevensbescherming

Overeenkomstig de geldende wetgeving zorgt Securex voor een 
passend beschermingsniveau voor uw persoonsgegevens. Deze 
maatregelen omvatten de technische en organisatorische maat-
regelen die nodig zijn om uw persoonsgegevens te beschermen 
tegen toevallige of ongeoorloofde vernietiging, tegen toevallig 
verlies, evenals tegen de wijziging van, de toegang tot, en iedere 
andere niet toegelaten verwerking van uw persoonsgegevens.  

Securex wijst u er niettemin op dat geen enkel beveiligings-
systeem 100% veiligheid kan waarborgen. U kunt echter steeds 
met ons contact opnemen voor alle vragen over de vertrouwe-
lijkheid en veiligheid van uw persoonsgegevens.  

Artikel 30 - Bestrijding van verzekeringsfraude

Elke verzekeringsfraude of poging tot verzekeringsfraude wordt 
gesanctioneerd volgens de toepasselijke wetgeving en kan in 
voorkomend geval leiden tot strafrechtelijke vervolging.

Bovendien behoudt Securex zich het recht voor om de onder-
zoeks- en beheerskosten van het dossier terug te vragen.

Onder verzekeringsfraude wordt verstaan: het misleiden van de 
verzekeringsonderneming bij de sluiting of tijdens de looptijd 
van een verzekeringsovereenkomst of bij de aangifte dan wel 
afhandeling van een schadegeval met het oog op het verkrijgen 
van een verzekeringsdekking of een verzekeringsprestatie.

mailto:privacy@securex.be
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