
DVV is een merk- en handelsnaam van Belins NV - verzekeringsonderneming toegelaten onder codenummer 0037

Algemene Voorwaarden

0037-LRAVIRN-062018

Aanvullende verzekering
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Verzekerde: zie Bijzondere Voorwaarden van de polis.

Artikel 1
WAT WAARBORGEN WIJ DOOR DEZE AANVULLENDE
VERZEKERINGÿ?

Onder voorbehoud van de hierna volgende beschikkingen, hebt

u recht op de gewaarborgde vergoedingen, wanneer de

verzekerde ten gevolge van een ziekte of een ongeval het

slachtoffer wordt van een totale of gedeeltelijke fysiologische of

economische invaliditeit met een minimum van 60ÿdagen.

De vrijstelling van premiebetaling begint op de vervaldag die

onmiddellijk volgt op het begin van de invaliditeit. Indien nodig

betalen wij u een deel van de premie terug.

De invaliditeitsrente is voor de eerste maal betaalbaar drie

maanden na het begin van de invaliditeit.

De vergoedingen worden uitgekeerd in evenredigheid met de

hoogste graad van ofwel de fysiologische ofwel de economische

invaliditeit. Een invaliditeit van minder dan 25ÿ% geeft geen

recht op vergoeding. De invaliditeit wordt als volledig aangezien

vanaf het ogenblik dat de graad van invaliditeit meer dan 66ÿ%

bedraagt.

Indien de graad van invaliditeit verhoogd wordt door een

invaliditeit die bestond bij de aanvang van deze aanvullende

verzekering, kan de verschuldigde vergoeding in geen geval

groter zijn dan de vergoeding die verschuldigd zou zijn bij

afwezigheid van een voorafbestaande invaliditeit bij de aanvang

van deze aanvullende verzekering.

U hebt recht op de vergoedingen gedurende de volledige duur

van de invaliditeit, zonder nochtans afbreuk te doen aan de

bepalingen van artikelÿ4.

Indien de verzekerde, om dezelfde reden, hervalt en dit

geneeskundig vastgesteld is binnen de 90ÿdagen die volgen op

het einde van het recht op de prestaties, zal de invaliditeit

beschouwd worden als een voorzetting van de eerste invaliditeit

voor de afrekening van de wachttijd.

Indien de graad van invaliditeit gewijzigd wordt, zullen de

vergoedingen in verhouding aangepast worden.

Tenzij hiervan uitdrukkelijk wordt afgeweken, is de aanvullende

verzekering onderworpen aan de Algemene en Bijzondere

Voorwaarden van de polis.

Artikel 2
BEGRIPSOMSCHRIJVING

1. Fysiologische invaliditeit
Iedere vermindering van de fysieke integriteit van de
verzekerde,
zonder rekening te houden met de weerslag ervan op het
vermogen tot het uitoefenen van een beroep. De graad van
fysiologische invaliditeit wordt vastgesteld overeenkomstig
de Offici�le Belgische Schaal ter Bepaling van de Graad van
Invaliditeit.

2. Economische invaliditeit
Iedere vermindering van het vermogen tot het uitoefenen van
een beroep, als gevolg van de fysiologische invaliditeit. Bij
de vaststelling van de economische invaliditeit wordt
rekening gehouden met het beroep van de verzekerde en zijn
vermogen om over te schakelen naar een ander beroep dat
overeenstemt met zijn opleiding, zijn beroepsantecedenten,
zijn sociale status en zijn concurrentievermogen op de
algemene arbeidsmarkt.
Een tekort of een overschot aan arbeidskrachten op de
arbeidsmarkt komt niet in aanmerking om het
concurrentievermogen van de verzekerde te bepalen.

3. Ongeval
De plotse gebeurtenis die een lichamelijk letsel veroorzaakt
en waarvan ��n van de oorzaken buiten het organisme van
het slachtoffer ligt.

4. Ziekte
Aantasting van de gezondheidstoestand van niet-accidentele
oorsprong, die objectieve symptomen vertoont.

5. Wachttijd
Is de termijn na het ontstaan van een verzekerde
ongeschiktheid, gedurende dewelke er geen recht op
uitkering bestaat indien de ongeschiktheid niet langer dan
die termijn duurt. Deze termijn bedraagt 60 dagen.

6. Terrorisme
Een actie of dreiging van actie, in de zin van de wet van 1
april 2007 betreffende de verzekering tegen schade
veroorzaakt door terrorisme.
Overeenkomstig deze wet, beslist het Comit� of een
gebeurtenis beantwoordt aan de definitie van terrorisme.

Artikel 3
WELKE SCHADE VERZEKEREN WIJ NIETÿ?

Niet gedekt, tenzij anders is overeengekomen, is de invaliditeit:

a. waarvan de verzekerde het slachtoffer wordt na de
ouderdom van 60ÿjaar, behalve wanneer ze het gevolg is van
een ongeval;
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b. veroorzaakt door factoren die niet na te gaan zijn door

geneeskundig onderzoek of die verbonden zijn aan een

zenuw- of geestesaandoening welke geen objectieve

symptomen vertoont die de diagnose ervan onbetwistbaar

maken;

c. opzettelijk veroorzaakt door u, de verzekerde of de

begunstigde van de polis;

d. overkomen ingevolge de uitoefening van een beslist

gevaarlijk beroep, zijnde: acrobaat, temmer, duiker, renner,

paracommando, veiligheidsagent, brandweerman, kraan- of

bulldozerbestuurder, vrachtvervoerder en vrachtbegeleider

van brandbare stoffen of springstoffen; en volgende

beroepsactiviteiten: snoeien van hoogstammen, afbraak-

ondernemingen,fabricatie of gebruik of behandeling van

springstoffen, fabricatie of behandeling van bijtende

scheikundige stoffen, fabricatie van insecticiden, luchtvaart

(vliegend personeel), ondergrondse werken, afdaling in

mijnen en putten.

e. overkomen tijdens de beoefening, als professioneel, van om

het even welke sport;

f. voortvloeiend uit de beoefening van als gevaarlijk

bekendstaande sporten zoals: paardenwedloop met

hindernissen, alpinisme, deltavliegen, speleologie,

competitieski�n, onderwatersporten, rugby, motoball, polo

te paard, bobslee, yachting op meer dan 3 mijlen van de

kust, luchtvaart, ballonvaren, valschermspringen, jacht op

wilde beesten en groot wild, boksen, worstelen, catch,

autorodeo, wedrennen, snelheidswedstrijden, wedstrijden

met auto's, motorfietsen en bromfietsen, wielerwedstrijden,

wedstrijden met paarden en met door paarden getrokken

voertuigen, windsurfing (wedstrijden), evenals met al deze

wedstrijden verband houdende oefeningen en proeven.

g. overkomen tijdens de aanwezigheid aan boord van een

luchtvaartuig als lid van de bemanning;

h. overkomen tijdens een twist, behalve in geval van wettige

zelfverdediging;

i. ten gevolge van duidelijk roekeloze handelingen die niet tot

doel hadden personen of goederen te redden;

j. toe te schrijven aan het feit dat de verzekerde :

- zich onder invloed van verdovingsmiddelen bevindtÿ;

- in een toestand van dronkenschap of alcoholintoxicatie

verkeertÿ;

- tijdelijk of blijvend in een toestand van desori�ntatie in

tijd of ruimte verkeertÿ;

- tijdelijk of blijvend in de onmogelijkheid verkeert om

zijn daden in overeenstemming te brengen met deze die

de omstandigheden redelijkerwijs rechtvaardigenÿ;

als er een rechtstreeks verband bestaat tussen die invloed of

die toestand en de oorzaak van de invaliditeit van de

verzekerdeÿ;

k. overkomen ingevolge een natuurramp;

l. ten gevolge van directe of indirecte effecten van een explosie,

straling of warmte die vrijkomt bij de nucleaire transmutatie

of radioactiviteit.

m. toe te schrijven aan oorlogsfeiten, vijandelijkheden, militaire

bezettingen, burgerlijke of politieke onlusten of aan politieke

aanslagen.

n. ten gevolge van het gebruik maken, zelfs als medereiziger,

van een motorfiets op twee of meer wielen, die een snelheid

van 45 km per uur kan overschrijdenÿ;

Voor al deze gevallen wordt de aanvullende verzekering

geschorst en behoren de betaalde premies ons toe.

Artikel 4
AAN WELKE VOORWAARDEN IS DEZE AANVULLENDE
VERZEKERING ONDERWORPENÿ?

De premies zijn betaalbaar op dezelfde vervaldagen en volgens

dezelfde voorwaarden als deze van de polis.

De waarborg en de vergoedingen eindigen terzelfder tijd als de

polis of ten laatste op de datum vermeld in de Bijzondere

Voorwaarden van de polis.

Behoudens afwijking in de Bijzondere Voorwaarden is deze

aanvullende verzekering onderworpen aan de Algemene

Voorwaarden van de polis.

Het bestaan van de aanvullende invaliditeitsverzekering wijzigt

niets aan de afkoop- en reductiewaarde van de hoofdwaarborg.

Door de ondertekening van de polis "Levensverzekering"

verklaart u zich eveneens akkoord met de voorwaarden van

deze aanvullende verzekering.
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Artikel 5
WAT DIENT U ONS MEE TE DELENÿ?

Een ongeval of ziekte die een invaliditeit zou kunnen

veroorzaken of veroorzaakt heeft, moet ons binnen de termijn

van ��n maand, per aangetekend schrijven meegedeeld worden.

U behoudt nochtans uw rechten indien de aangifte wegens

overmacht gedaan wordt na verloop van deze termijn, of indien

u ons door de laattijdige aangifte geen nadeel hebt berokkend.

U moet ons elke vermindering of vermeerdering van de graad

van invaliditeit meedelen per aangetekend schrijven en hierbij

een omstandig verslag van de behandelende arts voegen. Aan

deze verplichting dient u te voldoen binnen de termijn van ��n

maand. Indien u deze verplichting niet naleeft, zullen wij de

terugbetaling eisen van de vergoedingen die u ten onrechte

ontvangen hebt.

Wij mogen op elk ogenblik de graad van invaliditeit van de

verzekerde laten nazien. Deze laatste moet alle nodige

maatregelen treffen om de vaststellingen die gedaan moeten

worden door onze afgevaardigden, te vergemakkelijken.

Indien de verzekerde in het buitenland verblijft, hebt u slechts

recht op de vergoedingen voor zover wij de hierboven

aangegeven controle kunnen uitoefenen binnen de grenzen van

Belgi�.

Elke wijziging van het risico zoals beschreven in het voorstel of

de polis, moet ons binnen de termijn van ��n maand na het

gebeuren schriftelijk medegedeeld worden.

a. Elke verandering van of in de beroepsactiviteit van de

verzekerde en elke stopzetting van zijn beroepsactiviteit moet

ons medegedeeld worden.

In geval van wijziging van of in de beroepsactiviteit en voor

zover er verzwaring van het verzekerde risico is, behouden

wij ons het recht voor om binnen de termijn van ��n maand

na ontvangst van de schriftelijke kennisgevingÿ:

- hetzij de aanvullende verzekering tegen het

invaliditeitsrisico op te zeggen, indien wij onmogelijk het

nieuwe risico kunnen waarborgen, met aanvang op de

dag van de wijziging en met terugbetaling van het

premiegedeelte voor de nog te lopen periodeÿ;

- hetzij de voorwaarden van de aanvullende verzekering

tegen het invaliditeitsrisico te wijzigen, die u kunt

weigeren door ons, binnen de termijn van ��n maand en

schriftelijk, de opzegging van de aanvullende verzekering

tegen het invaliditeitsrisico te betekenen, die dan binnen

de 30 dagen die volgen zal eindigen.

b. Elke verandering van of in een sportbeoefening van de

verzekerde en elke stopzetting van een sportactiviteit moet

ons medegedeeld worden.

In geval van wijziging van of in een sportbeoefening en voor

zover er verzwaring van het verzekerde risico is, behouden

wij ons het recht voor om binnen de termijn van ��n maand

na ontvangst van de schriftelijke kennisgevingÿ:

- hetzij de aanvullende verzekering tegen het

invaliditeitsrisico verder te zetten zonder de dekking van

die sportactiviteit indien wij onmogelijk het nieuwe risico

kunnen waarborgen, met aanvang op de dag van de

wijziging en met terugbetaling van het premiegedeelte

voor de nog te lopen periodeÿ;

- hetzij de aanvullende verzekering tegen het

invaliditeitsrisico op te zeggen, indien wij onmogelijk het

nieuwe risico kunnen waarborgen, met aanvang op de

dag van de wijziging en met terugbetaling van het

premiegedeelte voor de nog te lopen periodeÿ;

- hetzij de voorwaarden van de aanvullende verzekering

tegen het invaliditeitsrisico te wijzigen, die u kunt

weigeren door ons, binnen de termijn van ��n maand en

schriftelijk, de opzegging van de aanvullende verzekering

tegen het invaliditeitsrisico te betekenen die dan binnen

de 30 dagen die volgen zal eindigen.

Inmiddels of bij gebrek aan een aangifte, wordt de invaliditeit

voortvloeiend uit de verzwaring van het risico door verandering

van activiteit geregeld, volgens de verhouding tussen de betaalde

premie en deze die verschuldigd is in functie van het nieuwe

risico, voor zover het risico verzekerbaar is.

Artikel 6
WAT GEBEURT ER BIJ BETWISTINGEN?

Bij geschillen van medische aard kunnen de partijen, nadat het

schadegeval zich heeft voorgedaan, in gemeenschappelijk

overleg beslissen dit geschil te onderwerpen aan de arbitrage van

twee dokters in de geneeskunde, gekozen door de partijen.

Indien de twee dokters niet tot een akkoord komen, dan zullen

ze een derde dokter aanstellen of zich voor deze keuze wenden

tot de Voorzitter van de bevoegde Rechtbank van Eerste Aanleg

en dit op verzoek van de meest gerede partij.

Elke partij betaalt de honoraria van haar scheidsrechter en de

helft van de honoraria van de derde.

Artikel 7
KLACHTEN

Wie kan een klacht indienen?

Ieder persoon van wie kan worden aangenomen dat hij een

belang heeft om een klacht in overweging te laten nemen door

een verzekeringsonderneming, met name

kandidaat-verzekeringnemers, verzekeringnemers, verzekerden,

begunstigden en benadeelde derden, kunnen een klacht indienen.
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Bij wie kan u een klacht indienen bij DVV?

In eerste instantie kan u terecht bij uw consulent, alsook bij de

dossierbeheerder bij DVV. Zij stellen alles in het werk om uw

klacht naar uw volledige voldoening en binnen een redelijke

termijn af te handelen.

Indien blijkt dat dit niet mogelijk is of indien het voor u niet

makkelijk is om uw klacht te melden bij uw consulent of bij de

dossierbeheerder, dan kan u rechtstreeks terecht bij de

Klachtendienst van DVV verzekeringen.

Deze onafhankelijke dienst binnen DVV zal uw klacht

onderzoeken en u binnen een redelijke termijn een antwoord

bezorgen.

De klachtenbehandelingsprocedure van DVV is op eenvoudig

verzoek verkrijgbaar en beschikbaar op de website van DVV (

www.dvv.be).

Hoe kan ik een klacht melden bij DVV?

o Per email: klachtendienstdvv@dvv.be

o Telefonisch op het nummer +32 2 286.66.66

o Per gewone post: DVVÿverzekeringen - Klachtendienst -

Karel Rogierpleinÿ11 - 1210ÿBrussel

Is er een beroepsmogelijkheid?

Indien het antwoord van de Klachtendienst van DVV niet naar

voldoening is, kan u ook terecht bij de Ombudsman van de

verzekeringen. Voor arbeidsongevallen is het Fonds voor

Arbeidsongevallen bevoegd. Deze instanties kunnen uw klacht

slechts in behandeling nemen indien u kan aantonen dat u de

klacht eerder al liet behandelen door DVV.

De rol van deze erkende entiteiten voor de buitengerechtelijke

regeling van consumentengeschillen en alsook hun procedure

zijn beschikbaar op hun website.

Ombudsman van de Verzekeringen

de Meesplantsoenÿ35 - 1000ÿBrussel

Tel.:ÿ+32ÿ2ÿ547.58.71

Email:info@ombudsman.as

Website: www.ombudsman.as

Fonds voor Arbeidsongevallen

Troonstraatÿ100 - 1050ÿBrussel

Tel.:ÿ+32ÿ2ÿ506.84.72

Email:ÿinspect@faofat.fgov.be

Website: www.faofat.fgov.be

Voor de behandeling van uw klacht worden geen kosten

aangerekend, noch bij DVV, noch bij de genoemde

beroepsinstanties.

Het indienen van een klacht bij DVV of bij de genoemde

beroepsinstanties doet geen afbreuk aan uw recht om

desgevallend het geschil aanhangig te maken voor de bevoegde

Belgische rechtbanken.

Artikel 8
WAAR IS DEZE AANVULLENDE VERZEKERING
GELDIG?

De aanvullende verzekering is geldig over heel de wereld.

Opdat de begunstigde aanspraak kan maken op de
gewaarborgde vergoedingen, moeten wij echter in de
mogelijkheid zijn deze invaliditeit te controleren binnen de
grenzen van Belgi�.

Artikel 9
WAT IS DE DUUR VAN DEZE AANVULLENDE
VERZEKERINGÿ?

De aanvullende verzekering tegen het invaliditeitsrisico houdt
op te bestaan op de einddatum van de polis of ten laatste op de
datum vermeld in de Bijzondere Voorwaarden van de polis.

Artikel 10
IN WELKE GEVALLEN KAN DE AANVULLENDE
VERZEKERING VOORTIJDIG BEÓINDIGD WORDENÿ?

1. DOOR U

a. Tot 30 dagen na de inwerkingtreding van de polis of van
het bijvoegsel, hebt u het recht deze aanvullende
verzekering op te zeggen.

In geval van een voorafgetekende polis of een
voorafgetekend bijvoegsel, hebt u het recht deze
aanvullende verzekering op te zeggen, met onmiddellijk
gevolg op het ogenblik van de kennisgeving, binnen een
termijn van 30 dagen na ontvangst door de
Maatschappij van de voorafgetekende polis of het
voorafgetekend bijvoegsel.

In geval van opzegging storten wij u de betaalde premies
terug, verminderd met de bedragen die werden verbruikt
om het risico te dekken.

b. U hebt recht om, op ieder ogenblik en onafhankelijk van
het verloop van de hoofdwaarborg, een einde te stellen
aan de betaling van de premies van deze aanvullende
verzekering.

De aanvraag gebeurt steeds met een gedateerde en
ondertekende brief.

2. DOOR ONS

a. De Maatschappij mag deze aanvullende verzekering
opzeggen binnen 30 dagen na ontvangst van de
voorafgetekende polis of het voorafgetekend bijvoegsel,
met inwerkingtreding van de opzegging acht dagen na
de kennisgeving ervan per aangetekende brief.

In geval van opzegging storten wij u de betaalde premies
terug, verminderd met de bedragen die werden verbruikt
om het risico te dekken.
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Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de

hierboven bedoelde aangetekende brief als opzegging

geldt en dat de verzending ervan voldoende bewezen

wordt door het voorleggen van de kopie en het

ontvangstbewijs van de post.

b. In geval van reductie, afkoop, opzegging of vernietiging

van de polis levensverzekering om welke redenen ook,

vervallen de gewaarborgde voordelen van de

aanvullende verzekering ambtshalve en uit volle recht.

De betaalde premies komen ons toe voor het gelopen

risico.

Wat er gebeurt bij het terug in voege zetten van deze

aanvullende verzekering wordt gepreciseerd in artikel 13.

Artikel 11
OEFENEN WIJ VERHAAL UIT TEGENOVER DERDEN?

We zien volledig af van alle verhaal tegen derden, die de

invaliditeit veroorzaakt hebben of er burgerlijk aansprakelijk

voor zijn.

Artikel 12
WANNEER TREEDT DEZE AANVULLENDE
VERZEKERING IN WERKINGÿ?

1. In geval van voorstelÿ:

De aanvullende verzekering treedt in werking op de

begindatum die in de Bijzondere Voorwaarden van de polis

wordt vermeld, maar op zijn vroegst de dag na de ontvangst

van de eerste premie op de rekening van DVV.

Indien de dekking van de polis niet overeenstemt met het

voorstel, treedt de verzekering maar in werking op de

begindatum die in de Bijzondere Voorwaarden van de polis

wordt vermeld, maar op zijn vroegst de dag naÿ:

- de ontvangst door de Maatschappij van de polis,

getekend door u, zonder doorhalingen of

handgeschreven bijvoegingen

en

- de ontvangst van de eerste premie op de rekening van

DVV.

2. In geval van een voorafgetekende polisÿ:

De aanvullende verzekering treedt in werking op de

begindatum die in de Bijzondere Voorwaarden van de polis

wordt vermeld, maar op zijn vroegst de dag naÿ:

- de ontvangst door de Maatschappij van alle vereiste

documenten die samen de verzekeringspolis vormen,

getekend door u, zonder doorhalingen of

handgeschreven bijvoegingen

en

- de ontvangst van de eerste premie op de rekening van

DVV.

3. In geval wijziging waarborg en/of premieÿ:
a. In geval van voorstelÿ:

De aanpassing aan de aanvullende verzekering door een
wijziging van waarborg en/of premie van de
hoofdwaarborg, treedt in werking op de begindatum die
in de Bijzondere Voorwaarden van het bijvoegsel wordt
vermeld, maar op zijn vroegst de dag na de ontvangst
van de eerste premie vermeld in de Bijzondere
Voorwaarden van het bijvoegsel op de rekening van
DVV.
Indien de dekking van het bijvoegsel niet overeenstemt
met het voorstel, treedt de wijziging waarborg en/of
premie maar in werking de begindatum die in de
Bijzondere Voorwaarden van het bijvoegsel wordt
vermeld, maar op zijn vroegst de dag na: wordt
vermeld, maar op zijn vroegst de dag naÿ:
- de ontvangst door de Maatschappij van het

bijvoegsel, getekend door u, zonder doorhalingen of
handgeschreven bijvoegingen

en
- de ontvangst van de eerste premie vermeld in de

Bijzondere Voorwaarden van het bijvoegsel op de
rekening van DVV.

b. In geval van voorafgetekend bijvoegselÿ:
De aanpassing aan de aanvullende verzekering door een
wijziging van waarborg en/of premie van de
hoofdwaarborg, treedt in werking op de begindatum die
in de Bijzondere Voorwaarden van het bijvoegsel wordt
vermeld, maar op zijn vroegst de dag naÿ:
- de ontvangst door de Maatschappij van alle vereiste

documenten die samen het bijvoegsel vormen,
getekend door u, zonder doorhalingen of
handgeschreven bijvoegingen

en
- de ontvangst van de eerste premie vermeld in de

Bijzondere Voorwaarden van het bijvoegsel op de
rekening van DVV.

Artikel 13
HOE KUNT U DEZE AANVULLENDE VERZEKERING
OPNIEUW IN WERKING STELLENÿ?

U kunt een stopgezette of opgezegde aanvullende verzekering
opnieuw in werking stellen.

Dit kan gebeuren binnen een termijn van 3 jaar na stopzetting
of opzegging en dit ten belope van de op de datum van
stopzetting of opzegging verzekerde bedragen.

Het opnieuw in werking stellen van deze aanvullende
verzekering gebeurt door de aanpassing van de premie en door
toepassing van artikel 12.

Wij hebben het recht het opnieuw in werking stellen van deze
aanvullende verzekering afhankelijk te maken van de gunstige
uitslag van een geneeskundig onderzoek van de verzekerde.
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Aanvullende verzekering
tegen het invaliditeitsrisico

Artikel 14
BESCHERMING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Informatie

Belins NV (gekend onder de merk- en handelsnaam "DVV") en,
desgevallend, uw verzekeringstussenpersoon verwerken uw
persoonsgegevens voor verschillende doeleinden waaronder het
sluiten en het uitvoeren van verzekeringscontracten, het naleven
van wettelijke verplichtingen, de evaluatie van de klantrelatie,
direct marketing en fraudebestrijding. Deze gegevens worden
niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de verwerking
waarvoor ze werden ingezameld.
Uw persoonsgegevens kunnen eveneens in verband met
voormelde doeleinden worden meegedeeld aan de met Belins
NV verbonden ondernemingen en gespecialiseerde
dienstverleners zoals experten, herstellers,
herverzekeringsondernemingen en Datassur ESV.
U hebt het recht om uw persoonsgegevens waarover wij
beschikken in te zien en ze desgevallend te laten corrigeren of
verwijderen. U kunt ook vragen om sommige van deze gegevens
over te dragen naar een derde partij of rechtstreeks naar uzelf.
Daarenboven kunt u vragen de verwerking te beperken.
Voor de verwerking van persoonsgegevens waarvoor u uw
toestemming hebt gegeven, heeftu het recht uw toestemming te
allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de
rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming
v¢¢r de intrekking daarvan.

Recht van verzet
U heeft het recht zich te verzetten tegen de verwerking van
bepaalde persoonsgegevens en zich op elk moment te verzetten
tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct
marketing.

Meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens,
de doeleinden van de verwerking en het uitoefenen van uw
rechten vindt u terug in het Privacycharter van DVV. Dit charter
is beschikbaar bij uw verzekeringstussenpersoon en kan
eveneens geraadpleegd worden op www.dvv.be/privacycharter.

Artikel 15
IN WELKE GEVALLEN KUNNEN WIJ DE UITKERINGEN
BEPERKEN?

TERRORISME

De verzekeringswaarborg dekt de verzekeringsgevallen die
optreden ingevolge ziekte, samenlopende ziekten of een ongeval
voortvloeiend uit een terroristische daad, volgens de
modaliteiten en in de beperkingen voorzien door de wet van
1ÿapril 2007 betreffende de verzekering tegen schade
veroorzaakt door terrorisme.
We zijn hiertoe lid van de VZW TRIP. De uitvoering van alle
verbintenissen van alle verzekeringsondernemingen die lid zijn
van deze VZW, wordt beperkt tot het ge�ndexeerde bedrag van
1 miljard euro per kalenderjaar voor de schade veroorzaakt
door alle gebeurtenissen erkend als terrorisme voorgevallen
tijdens dat kalenderjaar voor al hun onderdanen samen over de
gehele wereld.
Ingeval van wettelijke of reglementaire wijziging van dit
basisbedrag, zal het gewijzigde bedrag automatisch van
toepassing zijn vanaf de eerstvolgende vervaldag na de wijziging,
tenzij de wetgever uitdrukkelijk in een andere overgangsregeling
voorziet.

De schade zal vergoed worden volgens het
solidariteitsmechanisme.
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