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Voorafgaande opmerking: de algemene voorwaarden van de groepsverzekering
zijn eveneens van toepassing op de aanvullende verzekeringen voorzover de
hiernavolgende bepalingen er niet van afwijken.

2.3.

Wanneer zijn “overlijden door ongeval” en “blijvende en volledige invaliditeit door ongeval” niet gedekt?

a) opzettelijk feit of zelfmoordpoging

1.

Wie wordt bedoeld met?

U: De werknemer aangesloten bij de aanvullende verzekering(en) van “overlijden door ongeval” en/of “blijvende en volledige invaliditeit door ongeval”.
Delta Lloyd Life NV: De pensioeninstelling, gevestigd Fonsnylaan 38, 1060 Brussel, erkend onder codenummer 167 om de Takken 21 en 23 uit te baten, die
wordt belast met de uitvoering van de aanvullende verzekeringen, hierna Delta
Lloyd Life genoemd.

Het overlijden door ongeval en de blijvende en volledige invaliditeit door ongeval zijn niet gedekt als dat het gevolg is van een opzettelijk feit dat werd gepleegd door u of door eender welke persoon die in andere omstandigheden
aanspraak had kunnen maken op de dekking. Zelfmoordpoging is niet gedekt
behalve wanneer deze minstens één jaar na het in werking treden of het opnieuw in werking stellen van het verzekeringscontract gepleegd wordt. Deze
uitsluiting geldt enkel voor het gedeelte van de verzekerde prestaties voortvloeiend uit het opnieuw in werking stellen. Deze regel geldt ook voor iedere
verhoging van de verzekerde prestaties die op uw aanvraag uitgevoerd werd.
b) gebruik van een luchtvaarttoestel

De inrichter: De onderneming of de rechtspersoon (als het een sectoraal pensioenstelsel betreft) die de aanvullende verzekeringen bij de groepsverzekering
met Delta Lloyd Life afsluit.
De begunstigde: De persoon in wiens voordeel de verzekeringsprestatie is bedongen.

2.

Welke waarborgen zijn mogelijk?

2.1.

Verzekering “overlijden door ongeval”

Voor zover de bijzondere voorwaarden deze waarborg voorzien, zal een bijkomend kapitaal worden uitgekeerd aan de begunstigde, als u overlijdt ten gevolge van een ongeval, voor zover het overlijden plaatsgreep in het jaar volgend op
het ongeval, doch voor de pensionering.
Het bedrag van dit bijkomende kapitaal wordt vastgelegd in de bijzondere voorwaarden.

2.2.

Verzekering “blijvende en volledige invaliditeit door ongeval”

Voor zover de bijzondere voorwaarden deze waarborg voorzien, zal u een bijkomend kapitaal worden uitgekeerd in geval van blijvende en volledige invaliditeit ten gevolge van een ongeval, indien dit plaatsgrijpt vóór de pensionering
en voor zover de blijvende en volledige invaliditeit door ongeval een aanvang
neemt in het jaar dat volgt op het ongeval.
Teneinde de verbintenissen van Delta Lloyd Life te kunnen nakomen, beschouwt Delta Lloyd Life de invaliditeit als volledig indien de graad ervan ten
minste 67 % bedraagt.
Wanneer het gaat om een arbeidsongeval zal de invaliditeitsgraad die de wetsverzekeraar vastlegt bij de consolidering van de invaliditeit, in aanmerking worden genomen.
Wanneer het een ongeval in het privéleven betreft, zal de blijvende en volledige
invaliditeit door ongeval worden bepaald in functie van het enige criterium van
de fysiologische ongeschiktheid, d.w.z. een vermindering van de lichamelijke
integriteit. De invaliditeitsgraad ervan wordt vastgelegd bij de consolidering
en op grond van een medische beslissing. Eventuele gevallen van blijvende en
volledige invaliditeit door ongeval die bestaan op het ogenblik van het ongeval
tellen niet mee voor de bepaling van de minimuminvaliditeitsgraad van 67 %.

Het overlijden door ongeval en de blijvende en volledige invaliditeit door ongeval zijn niet gedekt indien het ongeval werd veroorzaakt door het gebruik van
een luchtvaarttoestel in een andere hoedanigheid dan die van passagier.
c) oorlogsgebeurtenis
Het overlijden door ongeval en de blijvende en volledige invaliditeit door ongeval zijn niet gedekt indien het ongeval werd veroorzaakt door een oorlogsgebeurtenis, d.w.z. als rechtstreeks of onrechtstreeks gevolg van een aanvallende
of verdedigende actie van een oorlogvoerende mogendheid of gelijk welke gebeurtenis van militaire aard, behalve wanneer u er niet actief noch vrijwillig aan
heeft deelgenomen.
Deze uitsluiting wordt uitgebreid tot overlijden van verzekerde  wat er ook
de oorzaak van is van vijandelijkheden waaraan hij actief deelgenomen heeft.
Deze risico’s kunnen indien de omstandigheden dit rechtvaardigen – in een
afzonderlijk contract worden gedekt tegen speciale voorwaarden, toegestaan
door de CBFA.
Als het ongeval zich voordoet in het buitenland waar vijandelijkheden aan de
gang zijn, wordt een onderscheid gemaakt tussen twee gevallen:
• Breekt het conflict uit tijdens uw verblijf, dan zijn de waarborgen gedekt op
voorwaarde dat u niet actief aan de vijandelijkheden deelneemt ;
• Gaat u naar een land waar er een gewapend conflict bestaat, dan bent u
gedekt voor zover:
- er een bijpremie is betaald;
- dit uitdrukkelijk in de bijzondere voorwaarden vermeld staat;
- hij niet actief aan de vijandelijkheden deelneemt.
d) oproer
Het overlijden, rechtstreeks of onrechtstreeks, door oproer, burgerlijke onlusten, alle collectieve gewelddaden van politieke, ideologische of sociale aard
– met of zonder opstand tegen de overheid of tegen gelijk welke gevestigde
macht – is niet gedekt behalve wanneer de verzekerde er niet actief aan heeft
deelgenomen en wanneer de activiteiten beantwoorden aan de term terrorisme, zoals gedefinieerd door de wet van 1 april 2007 betreffende de verzekering
tegen schade veroorzaakt door terrorisme.

e) nucleair risico

Het bedrag van dit bijkomende kapitaal wordt vastgelegd in de bijzondere voorwaarden.

Het overlijden veroorzaakt, rechtstreeks of onrechtstreeks, door of voortvloeiend uit de radioactieve, chemische, bacteriologische, toxische, explosieve of
andere gevaarlijke eigenschappen van splijtstoffen, radioactieve, chemische of
bacteriologische producten of afvalstoffen is niet gedekt behalve wanneer de
inwerking van deze elementen aansluit op daden die aan de term terrorisme
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beantwoorden, zoals gedefinieerd door de wet van 1 april 2007 betreffende de
verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme.
Elk schadegeval veroorzaakt door wapens of tuigen die bestemd zijn om te ontploffen door de structuurwijziging van de atoomkern is niet gedekt door dit
contract.

3.

Welke formaliteiten dienen
vervuld om te genieten van de
prestatie?

3.1.

Verzekering “overlijden door ongeval”

4.

Wanneer loopt de waarborg van
Delta Lloyd Life af?

Het recht op de prestatie vervalt bij afloop van de prestatie, zoals bepaald in de
bijzondere voorwaarden.
In geval van reductie, afkoop, stopzetting of annulering van de groepsverzekering, om welke reden ook, loopt de waarborg van deze aanvullende verzekeringen van rechtswege af, terwijl de bijdragen die werden betaald als tegenwaarde
van het gedekte risico, door Delta Lloyd Life zijn verworven. Zij wijzigen in geen
enkel opzicht de reductieen afkoopwaarden van de contracten van de groepsverzekering.

Elk ongeval dat het overlijden tot gevolg heeft, moet aan Delta Lloyd Life onmiddellijk en uiterlijk binnen een termijn van 30 dagen worden meegedeeld. Elke
laattijdige aangifte, behalve in geval van overmacht, geeft Delta Lloyd Life het
recht om de waarborg niet toe te passen. De aangifte moet vergezeld zijn van
een medisch getuigschrift dat de doodsoorzaak vermeldt.

3.2.

Verzekering “blijvende en volledige invaliditeit door ongeval”

Om van de prestatie in geval van blijvende en volledige invaliditeit door ongeval
te kunnen genieten zal de inrichter Delta Lloyd Life een medisch getuigschrift
overmaken. De kosten ervan zijn voor u.
Om de graad van invaliditeit te kunnen vastleggen, kan Delta Lloyd Life alle ter
zake doende bewijzen opvragen die recht geven op de prestatie.
Op elk ogenblik heeft Delta Lloyd Life het recht op zijn kosten onderzoeken
in te stellen en u uit te nodigen medische onderzoeken te ondergaan bij geneesheren die Delta Lloyd Life aanduidt. Bovendien stemt u erin toe dat de
behandelende geneesheren inlichtingen verschaffen aan de geneesheren van
Delta Lloyd Life met betrekking tot uw gezondheidstoestand.
Er kan pas aanspraak worden gemaakt op de prestatie voor zover de hierboven vermelde documenten bij Delta Lloyd Life werden ingediend of aan
Delta Lloyd Life verzoeken werd voldaan.
Delta Lloyd Life brengt u schriftelijk op de hoogte van zijn beslissing het recht
op prestatie te erkennen.
Elke betwisting betreffende uw invaliditeitsgraad wordt in aanwezigheid van
beide partijen voorgelegd aan twee deskundige geneesheren, benoemd en volwaardig gemandateerd, de ene door u, de andere door Delta Lloyd Life.
Indien deze deskundige geneesheren niet tot een akkoord komen zullen ze een
derde deskundige aanduiden. De drie deskundige geneesheren zullen dan samen een beslissing nemen, maar bij gebrek aan een meerderheid zal het advies
van de derde deskundige doorslaggevend zijn.
Als één van de partijen haar deskundige geneesheer niet aanduidt, of als beide
geneesheren het niet eens zijn over de keuze van de derde deskundige, wordt
deze laatste aangeduid door de Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg
van uw woonplaats en dit op verzoek van de meest gerede partij.
Elke partij betaalt de kosten en honoraria van haar deskundige. De kosten en
honoraria van de derde deskundige zijn voor rekening van beide partijen, elk
voor de helft. De deskundige geneesheren worden vrijgesteld van alle formaliteiten.
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Begrippenlijst

Arbeidsongeval:
Ongeval dat zich voordoet tijdens de uitvoering van uw professionele activiteit
of op weg van en naar het werk en recht geeft op een schadevergoeding krachtens de Wet van 10 april 1971 op de arbeidsongevallen.
Bijdrage:
Bedrag dat de inrichter en/of u betaalt als tegenwaarde van de verbintenissen
van de pensioeninstelling.
Fysiologische ongeschiktheid:
Vermindering van de lichamelijke integriteit, waarvan de graad wordt bepaald
op grond van een geneeskundige beslissing, gebaseerd op de “Officiële Belgische Schaal tot vaststelling van de Invaliditeit” (O.B.S.I.) en de Belgische rechtspraak terzake.
Ongeval:
Plotselinge gebeurtenis die een lichamelijk letsel teweegbrengt dat de fysieke
integriteit van de aangeslotene aantast en waarvan de oorzaak of één van de
oorzaken buiten zijn organisme ligt.
Ongeval in het privéleven:
Ongeval dat geen recht geeft op een vergoeding krachtens de Wet van 10 april
1971 op de arbeidsongevallen.
Pensioenreglement:
Het reglement waarin de rechten en de verplichtingen van de inrichter, van de
werkgever, van u en van uw rechthebbenden, de aansluitingsvoorwaarden en
de regels inzake de uitvoering van de groepsverzekering en, in voorkomend
geval, van de aanvullende verzekeringen bij de groepsverzekering, van de collectieve invaliditeitsverzekering en van de collectieve verzekering gezondheidszorgen worden bepaald.
De algemene voorwaarden, de bijzondere voorwaarden en de pensioenfiche
vormen samen het pensioenreglement.
Prestatie:
Bedrag betaalbaar door de pensioeninstelling in uitvoering van het pensioenreglement.
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1060 Brussel
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www.deltalloydlife.be
Delta Lloyd Life nv, verzekeringsonderneming toegelaten door de NBB (Berlaimontlaan 14, 1000
Brussel) en het FSMA (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel) onder het codenummer 167 voor de
Takken leven 21, 22, 23 en 27, de Tak 26 kapitalisatie en de verzekeringstakken verbonden aan
de niet-levenactiviteiten, uitgezonderd bijstand (KB 29.3.79 - 18.1.82 - 17.10.88 - 30.3.93 - BS
14.7.79 - 23.1.82 - 4.11.88- 7.5.93 - 10.8.03), met maatschappelijke zetel te Fonsnylaan 38, 1060
Brussel, België – BTW BE 0403 280 171- RPR Brussel- Bankrekening : 646-0302680-54 - IBAN
BE42 6460 3026 8054 – BIC BNAGBEBB.

Wij investeren in u

