Voor rust-en
verzorgingstehuizen

O m n ip r o
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Exclusieve
verzekering
voor rust- en
verzorgingstehuizen
Als verzekeraar hebben wij een verzekeringspakket ontworpen speciaal
voor de sector van de rust- en verzorgingstehuizen: OMNIPRO.
Gebaseerd op een door ervaring verworven kennis van uw noden, steunt
het pakket op drie grote pijlers:

Ruime waarborgen

Flexibel

→ OMNIPRO stelt u een breed palet van verzekeringen voor die een bescherming bieden voor
de risico’s verbonden aan de werking van een
rust- en verzorgingstehuis: het patrimonium,
het personeel, de diverse aansprakelijkheden.

→ OMNIPRO evolueert met de tijd. Uw behoeften
betreffende verzekeringen kunnen morgen
heel anders zijn dan vandaag. De structuur van
OMNIPRO houdt dan ook een constante vernieuwing in van de waarborgen in functie van
de evolutie van de markt. U geniet ook automatisch van alle verbeteringen aangebracht in ons
productengamma.

→ OMNIPRO is een moduleerbaar product.
Het beheer van de verzekeringsportefeuille van
een rusthuis is een veelzijdige en omvangrijke
taak die rekening dient te houden met veel
facetten zoals beschikbare budget, bezorgdheid
ten aanzien van bepaalde risico’s en de gevoerde
politiek.
Het zijn allemaal elementen die maken dat de
verzekeringsproblematiek verschillend is voor
elke beheerder.
OMNIPRO biedt u een breed gamma van verzekeringen aan van waaruit u zelf in alle vrijheid
en naargelang de behoeften een eigen verzekeringsprogramma kan samenstellen.

Een overzicht:
→ Verzekeringen die betrekking hebben op de
werking van de instelling:
>

Verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de instelling

>

Verzekering van de objectieve aansprakelijkheid bij brand en ontploffing

>

Verzekering bestuurdersaansprakelijkheid

>

Verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid van vrijwilligers

>

Verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid van motorrijtuigen

Belfius Verzekeringen

Modulair
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→ Verzekeringen van lichamelijke ongevallen
overkomen aan personeelsleden:
>

Verzekering arbeidsongevallen

>

Verzekering arbeidsongevallen boven wettelijk plafond:
excedent-verzekering

>

Ongevallenverzekering privéleven op basis van de arbeidsongevallenwet

→ Verzekeringen van lichamelijke ongevallen overkomen aan zaakvoerders
en vrijwilligers:
>

Verzekering lichamelijke ongevallen 24u/24u zaakvoerders en
bestuurders

>

Verzekering lichamelijke ongevallen vrijwilligers

→ Verzekeringen die betrekking hebben op het (onroerend) patrimonium
van de instelling:
>

Brandverzekering

>

Bedrijfsschade

>

Alle risico’s elektronica

>

Verzekering omnium auto

>

Verzekering omnium opdracht auto

→ Verzekering rechtbijstand
In elk van bovengenoemde polissen is een luik rechtsbijstand geïntegreerd.

Zijn al die verzekeringen nu verplicht?
In bepaalde gevallen heeft men geen keuze en is men verplicht om een verzekering af te sluiten die bepaalde risico’s dekt. Deze verplichting kan wettelijk
opgelegd worden.
Belangrijke wettelijk verplichte verzekeringen zijn:
→ De arbeidsongevallenverzekering
→ De verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid motorrijtuigen
→ De verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid vrijwilligers
→ De objectieve aansprakelijkheid in geval van brand en ontploffing
Een volledige lijst van alle verplichte verzekeringen wordt ter beschikking gesteld op de website van de Commissie voor het Bank-, Financie- en
Assurantiewezen (CBFA), die het wettelijk toezicht op de verzekeringssector
uitoefent
(http://www.fsma.be/nl/Supervision/finbem/vohvo/Article/wetteksten/
verp.aspx).
Deze lijst wordt regelmatig geactualiseerd.

Belfius Verzekeringen

Of een bepaalde verzekering moet worden afgesloten zal steeds geval per
geval moeten worden nagegaan en zal afhangen van het type van instelling,
de sector waarin de instelling actief is, ...
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Maak minstens eenmaal per jaar een
inventaris van uw verzekeringscontracten
eventueel in samenwerking met uw
verzekeringsadviseur. Vergeet ook niet
contact met hem op te nemen als er
belangrijke nieuwigheden op stapel staan
zoals verbouwingen, aanwerving personeel,
bijkomende activiteiten, …

Belfius Verzekeringen

Omnipro
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Aansprakelijkheid

A.1.

Burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de instelling
Objectieve aansprakelijkheid in geval van brand en ontploffing
Bestuurdersaansprakelijkheid
Burgerrechtelijk aansprakelijkheid vrijwilligers
Burgerrechtelijke aansprakelijkheid motorrijtuigen

Burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de instelling

Voor wie?

Basiswaarborg

De verzekering beschermt alle verzekerden
tegen de eisen van schadevergoeding die
derden tegen hen instellen in het kader van
de uitoefening van de werking van de instelling. De verzekering zal de schade van het
slachtoffer vergoeden.

De verzekering dekt onder andere:

Onder verzekerden vallen o.a. de instelling
die de verzekering afsluit en het personeel
van de verzekerde instelling, ongeacht of
zij tewerkgesteld zijn in contractueel of statutair verband. Ook het personeel dat occasioneel ter beschikking van de verzekerde
wordt gesteld is hierin begrepen.

→ Lichamelijke en stoffelijke schade die door de instelling, haar zaakvoerders of haar personeelsleden wordt toegebracht aan derden. Ook stoffelijke schade die door een personeelslid aan een ander personeelslid wordt
toegebracht, is gedekt;
→ schade veroorzaakt door brand of ontploffing aan lokalen die voor minder
dan 30 dagen door verzekerde in gebruik of in huur worden genomen
voor allerlei activiteiten;
→ de aansprakelijkheid voor schade aan het wasgoed of de inboedel van de
bewoners;
→ de burgerlijke aansprakelijkheid van de verzorgingsinstelling in geval van
diefstal of poging tot diefstal begaan door een personeelslid of tengevolge van nalatigheid van een personeelslid. Deze waarborg is geldig voor
goederen van de bewoners en bezoekers.
Waarden, geld en juwelen zijn enkel verzekerd indien ze in een kluis
opgeborgen zijn en enkel in geval van diefstal met inbraak, geweld en
bedreiging;
→ de persoonlijke professionele aansprakelijkheid van het verplegende personeel;
→ voedselvergiftiging zowel voor de bewoners als de bezoekers;
→ kosten van verweer, verhaal en onvermogen;
→ schade door milieuaantasting op voorwaarde dat de schade het gevolg
is van een ongeval en dat de reglementering inzake milieubescherming
werd nageleefd.
Belfius Verzekeringen

A.1.
A.2.
A.3.
A.4.
A.5.
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Opties
Persoonlijke beroepsaansprakelijkheid van de geneesheren voor artsen
die in een instelling werken en een zelfstandig statuut hebben. In dat geval
vallen zij niet onder (para)medisch personeel.
De medische activiteiten voor rekening van de instelling kunnen aldus verzekerd worden.
Collectieve burgerlijke aansprakelijkheid van de bewoners volgens de
voorwaarden van de individuele familiale verzekering die zal tussenkomen voor bewoners die geen eigen verzekering hebben. Zo moet, indien de
bejaarde nog een eigen gezinspolis heeft, deze verzekering tussenkomen
wanneer de bejaarde door zijn fout schade zou hebben veroorzaakt. Heeft de
bejaarde geen verzekering, dan kan hij beroep doen op deze collectieve polis.

A.2.

Objectieve aansprakelijkheid in geval van brand en ontploffing

Voor wie?

Basiswaarborg

De verzekering is bestemd voor uitbaters
van een limitatieve lijst (bij wet bepaald) van
gebouwen die gewoonlijk voor het publiek
toegankelijk zijn waaronder ook verzorgingsinstellingen.

→ Lichamelijke en materiële schade aan derden veroorzaakt door brand en
ontploffing beperkt tot de wettelijk bepaalde grensbedragen.

De verzekering zal de slachtoffers van een
brand vergoeden zonder dat er onderzoek
dient te gebeuren naar wie aansprakelijk is.
De aansprakelijkheid wordt onmiddellijk bij de
instelling gelegd.

A.3.

→ De morele schade, zijnde de aantasting van de psychische integriteit, valt
niet onder het begrip lichamelijke schade en komt niet in aanmerking voor
vergoeding.
→ Ook de schade die de uitbater zelf lijdt, is niet gedekt. Het is dan ook aan
te bevelen voor de eigen schade aan gebouw en inboedel een afzonderlijke verzekering te voorzien.

Bestuurdersaansprakelijkheid

Voor wie?

Basiswaarborg

Directeurs en Bestuurders van verzorginginstellingen.

→ Schade als gevolg van bestuursfouten, overtreding van vennootschap- of
vzw-wetgeving, overtreding van de statuten, overtreding van wettelijke
bepalingen…

Belfius Verzekeringen

→ De persoonlijke aansprakelijkheid van de bestuurders voor de louter financiële schade die ze kunnen veroorzaken als gevolg van een
bestuursfout kan gedekt worden in een verzekering bestuurdersaansprakelijkheid en dit voor verzekerde bedragen overeenkomstig de gekozen
formule.
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A.4.

Burgerrechtelijke aansprakelijkheid vrijwilligers

Voor wie?

Basiswaarborg

Instellingen die beroep doen op vrijwilligers.

→ De wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van de vrijwilligers legt de
organisaties waarop de specifieke aansprakelijkheidsregeling voor vrijwilligers van toepassing is, de verplichting op een verzekering af te sluiten
‘tot dekking van de risico’s met betrekking tot vrijwilligerswerk ten minste
voor de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de organisatie, met uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid’.
→ Deze verzekering dekt dan ook de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van
de organisatie voor schade die aan derden werd veroorzaakt door haar
vrijwilligers.

Burgerrechtelijke aansprakelijkheid motorrijtuigen

Voor wie?

Basiswaarborg

Eigenaars van motorrijtuigen.

→ De burgerrechtelijke aansprakelijkheidsverzekering voor motorrijtuigen is
een verplichte verzekering die door de eigenaar van het motorrijtuig moet
worden afgesloten.
→ De verzekering geldt niet alleen voor de eigenaar, maar voor iedere toegelaten bestuurder.

Belfius Verzekeringen

A.5.
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Arbeidsongevallen
B.1. Verzekering arbeidsongevallen
B.2. Verzekering arbeidsongevallen boven wettelijk plafond: excedentverzekering
B.3. Ongevallenverzekering privéleven op basis van de arbeidsongevallenwet

B.1.

Verzekering arbeidsongevallen

Het bestaan van twee wetgevingen heeft ook zijn gevolgen voor de verzekering.
De Arbeidsongevallenwet van 3 juli 1967 - ongevallen in de openbare sector
De werkgever, hier de betrokken overheid, in het bijzonder het OCMW, is verplicht het arbeidsongeval te vergoeden, maar is niet verplicht daar een verzekering voor aan te gaan. Hij kan dit risico
of een deel daarvan verzekeren op vrijwillige basis.
Voor wie?

Basiswaarborg

De statutaire werknemers die
onderworpen zijn aan de wet van
3 juli 1967 op de arbeidsongevallen in de overheidssector.

Bij een ongeval overkomen aan de verzekerden tijdens
de duur van het contract en voor zover de wet van
toepassing is, de vergoedingen en kosten die voorgeschreven zijn door de wet.
Hiertoe behoort eveneens het ongeval op de weg naar
of van het werk en het ongeval dat een personeelslid
buiten de uitoefening van zijn dienst is overkomen, maar
dat veroorzaakt is door een derde naar aanleiding van
een vroegere handeling door dat personeelslid tijdens
de uitoefening van zijn dienst of omwille van de functie
van het slachtoffer.
Bij overlijden en blijvende ongeschiktheid wordt een
geïndexeerde rente uitgekeerd, in geval van tijdelijke
ongeschiktheid een dagvergoeding. Er is een vergoeding voorzien van de kosten voor dokter, chirurg, apotheker, verpleging, prothese en orthopedie.

Belfius Verzekeringen

De uitkeringen zijn wettelijk bepaald en de vergoedingen worden berekend op basis van de werkelijke bezoldigingen beperkt tot een wettelijk plafond.
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De Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 - ongevallen in de privésector
Werkgevers in de privésector zijn verplicht een verzekering arbeidsongevallen voor hun werknemers af te sluiten. De verzekeraar zal het slachtoffer vergoeden.

Voor wie?

Basiswaarborg

Verplichte verzekering afgesloten door de werkgever ten voordele van zijn werknemers, zijnde:

Vergoeding van lichamelijke schade en medische kosten
voor elk ongeval met lichamelijk letsel dat gebeurt:

→ Werknemers onderworpen
aan de Sociale Zekerheidreglementering
→ Het personeel dat bij KB aangeduid is i.c. jobstudenten,
dienstboden…

→ tijdens en door de uitvoering van de arbeidsovereenkomst,
→ of op weg van en naar het werk.
Bij overlijden en blijvende ongeschiktheid wordt een
geïndexeerde rente uitgekeerd, in geval van tijdelijke
ongeschiktheid een dagvergoeding. Er is een vergoeding voorzien van de kosten voor dokter, chirurg, apotheker, verpleging, prothese en orthopedie.

Belfius Verzekeringen

De uitkeringen zijn wettelijk bepaald en de vergoedingen worden berekend op basis van de werkelijke bezoldigingen beperkt tot een wettelijk plafond.

12

Verzekering arbeidsongevallen
boven wettelijk plafond: excedent-verzekering

Voor wie?

Basiswaarborg

Verzekering in uitbreiding van de
verplichte verzekering arbeidsongevallen voor werknemers die
meer verdienen dan het wettelijke plafond.

De vergoedingen worden berekend op basis van het
verschil tussen het werkelijke loon en het wettelijke
maximum.

Zij kan enkel onderschreven worden door de verzekeringnemer
indien eveneens de wettelijke
verzekering wordt onderschreven.

B.3.

Het werkelijke jaarloon is begrensd tot het bedrag aangeduid in de bijzondere voorwaarden van de polis.

Verzekering lichamelijke
ongevallen privéleven

Voor wie?

Basiswaarborg

Verzekering van de werknemers
van de verzekerde onderneming
die in hun privéleven het slachtoffer worden van een ongeval.

Uitbreiding van de dekking die de werknemers in het
kader van hun beroepsactiviteit genieten tot het privé
leven.
Eigen risico van 30 dagen die vallen onder het gegarandeerd gewaarborgd inkomen ten laste van de werkgever.

Belfius Verzekeringen

B.2.
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Patrimoniumbescherming

C.1.

Brandverzekering
Bedrijfsschade
Alle risico’s elektronica
Verzekering omnium auto
Verzekering omnium opdracht auto

Brand

Voor wie?

Basiswaarborg

Bescherming van de roerende en
onroerende goederen van de verzekerde verzorgingsinstelling.

Zijn onder andere verzekerd :
→ Brand, ontploffing/implosie, blikseminslag, elektriciteitsschade, rook of roet
binnen de gebouwen;
→ onroerende inbraakschade en daden van
vandalisme en kwaadwilligheid;
→ aanrijding door voertuigen, vallen van
luchtvaartuigen, vallende bomen, kranen
en hijstoestellen;
→ storm en hagel, sneeuw- en ijsdruk;
→ het wegvloeien en binnendringen van
water of minerale oliën bij breuk, barst,
gebrekkige waterdichtheid of overlopen
van hydraulische installaties, huishoudtoestellen en verwarmingsinstallaties;
→ het insijpelen van neerslag door de dakbedekking, balkons of (dak)terrassen;
→ het accidenteel wegvloeien van water
uit aquaria;
→ glasbreuk aan ruiten, spiegelglas, platen,
panelen en koepels die doorschijnend of
doorzichtig zijn met inbegrip van vitrokeramische kookplaten;

→ arbeidsconflicten of aanslagen;
→ natuurrampen: overstroming, aardbeving, grondverschuiving- of verzakking;
→ afstand van verhaal ten opzichte van de
residenten;
→ volgende kosten zijn eveneens gedekt :
kosten van afbraak en opruiming;
kosten van voorlopige beveiliging om
de geredde goederen op te slaan gedurende de herstelperiode van de beschadigde goederen;
→ afstand van verhaal tegenover de
bewoners;
→ kosten voor blussing, redding en
behoud;
→ kosten voor opruiming en afbraak die
nodig zijn voor de wederopbouw of
wedersamenstelling van de beschadigde
verzekerde goederen;
→ kosten van verhaal, verweer en erelonen van de door u gekozen deskundige.

Opties
Wij bieden de mogelijkheid een kapitaal te voorzien om de eigen inboedel van de bewoners
te verzekeren.

Belfius Verzekeringen

C.1.
C.2.
C.3.
C.4.
C.5.
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C.2.

Bedrijfsschade

Voor wie?

Basiswaarborgen

Verzekering van de daling van het
normaal te verwachten bedrijfsresultaat in geval de instelling
zijn activiteiten tijdelijk geheel of
gedeeltelijk dient stop te zetten
als gevolg van een schade gedekt
in de brandpolis.

→ De vaste kosten: de kosten die ondanks onderbreking of
beperking van de dagelijkse activiteiten doorlopen. Het gaat
om wedden en lonen, terugbetaling van leningen,…

De bedrijfsschadeverzekering
brengt het verzekerde bedrijf in
de financiële situatie waarin het
zich zou bevinden als het schadegeval zich niet had voorgedaan.

→ De bijkomende kosten: de kosten die de instelling moet maken
om de daling van de omzet te beperken. Dit betekent kosten
voor: tijdelijke huur van gebouwen en materiaal, overuren van
personeel,…
→ Het bedrijfsresultaat: de winst die de instelling zou boeken als
het schadegeval zich niet had voorgedaan.

Opties
→ Verzekering van bedrijfsschade als gevolg van een opgelegde
sluiting door de overheid wegens een voedselvergiftiging of
besmettelijke ziekte bij bewoners of personeel.

Belfius Verzekeringen

→ Verzekering van de bedrijfsschade voortkomend uit een toegangsverbod uitgevaardigd door de overheid op een schadegeval gedekt door de brandpolis dat zich voordoet in de nabije
omgeving van de verzorgingsinstelling.
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Alle risico’s elektronica

Voor wie?

Basiswaarborg

Verzekering van elektronische
en fijne mechanische apparatuur zoals pc’s, printers, telefoon,
fax, meet- en regelapparatuur,
medisch materiaal, audio en
videoapparatuur.

Deze verzekering verleent dekking voor elke onverwachte
beschadiging of vernieling met een externe oorzaak; diefstal of
poging tot diefstal.

C.4.

Het betreft een “alle risico’s”-verzekering. Dit betekent dat alles
verzekerd is, behalve datgene wat uitdrukkelijk is uitgesloten.

Verzekering omnium auto

Voor wie?

Basiswaarborg

Eigenaars van voertuigen

Met deze verzekering krijgt de eigenaar van het voertuig een vergoeding in geval van beschadiging of verlies van het voertuig.

C.5.

Verzekering omnium opdracht auto

Voor wie?

Basiswaarborg

Werknemers die hun privévoertuig gebruiken in opdracht van de
werkgever.

Vergoeding van schade ontstaan aan het privé voertuig van de
werknemer tijdens dienstverplaatsingen (niet tijdens woon-werk
verkeer).
De omnium verzekering omvat de waarborgen: stoffelijke schade,
brand, natuurkrachten, glasbraak en diefstal.

Belfius Verzekeringen

C.3.
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Lichamelijke ongevallen
D.1. Lichamelijke ongevallen verzekering 24u/24u bestuurders en zaakvoerders
D.2. Lichamelijke ongevallen vrijwilligers

D.1.

Lichamelijke ongevallen verzekering
24u/24u bestuurders en zaakvoerders

Voor wie?

Basiswaarborg

Alle personen die niet onder toepassing van de arbeidsongevallenwet vallen zoals zelfstandige
zaakvoerders en bestuurders.

Ongevallendekking gebaseerd op
de vergoedingsprincipes van de
verzekering arbeidsongevallen.

De verzekering waarborgt aan de
verzekerden vergoedingen voor
ongevallen overkomen tijdens de
exploitatie van de verzorgingsinstelling én in hun privéleven

Lichamelijke ongevallen vrijwilligers

Voor wie?

Basiswaarborg

Vrijwilligers tijdens het uitvoeren
van vrijwilligersactiviteiten of op
de weg van en naar deze activiteiten.

Bij ongeval waarborgt de verzekeraar:
→ een vergoeding in geval van overlijden;
→ een vergoeding in geval van tijdelijke of blijvende ongeschiktheid;
→ de terugbetaling van de kosten voor geneeskundige verzorging.

Belfius Verzekeringen

D.2.

19

Omnipro

Rechtsbijstand
Dit is geen aparte polis doch een onderdeel van elk van
bovengenoemde polissen.

Belfius Verzekeringen

E.1. Rechtsbijstand
E.1.1. Verweer van de verzekerde
E.1.2. Verhaal op en het onvermogen van de
aansprakelijke personen
E.1.3. Strafrechtelijke borgstelling
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E.1.

Rechtsbijstand

Voor wie?
→ de verzekeringnemer en zijn bestuurders;
→ de werknemers van de verzekeringnemer;
→ de vrijwilligers die georganiseerd vrijwilligerswerk verrichten voor de verzekeringnemer;
→ de bloed- en aanverwanten van de bovenvermelde verzekerden, als zij door overlijden of
lichamelijk letsel van deze laatste schade lijden.

Basiswaarborg
De rechtsbijstandverzekering is een extra dienstverlening naar de instelling toe, zoals het onderhandelen met de tegenpartij en het betalen van kosten tot het bekomen van een minnelijke of
gerechtelijke oplossing van het geschil.
De verzekering strekt zich uit tot gebeurtenissen en feiten die verband houden met de uitbating
van de instelling.

E.1.1.

Verweer van de verzekerde

Basiswaarborg
Verweer is de strafrechtelijke verdediging van de verzekerden indien zij vervolgd worden wegens:
→ een gedekt schadegeval;
→ overtredingen in de wetten en de reglementen van het wegverkeer als voetganger of fietser;

Belfius Verzekeringen

→ onvrijwillige doodslag of verwondingen.
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E.1.2.

Verhaal op en het onvermogen
van de aansprakelijke personen

Basiswaarborg
De verzekeringsmaatschappij oefent in der minne of gerechtelijk verhaal uit op een derde die
burgerlijk aansprakelijk gesteld wordt, om schadevergoeding te bekomen van lichamelijke en stoffelijke schade evenals van onstoffelijke gevolgschade.
Wanneer de maatschappij het onvermogen van de gekende aansprakelijke vaststelt door een
onderzoek of via gerechtelijke weg, waarborgt de maatschappij aan de verzekerde betaling van
de vergoeding die hem door de rechtbank is toegekend.

E.1.3.

Strafrechtelijke borgstelling

Basiswaarborg

Belfius Verzekeringen

Wanneer naar aanleiding van een gedekt schadegeval onder de waarborg verweer, in het buitenland door de plaatselijke overheden een strafrechtelijke borgstelling geëist wordt, betalen wij
deze vooruit. Dit om de invrijheidstelling van de verzekerde te bekomen wanneer hij in voorlopige
hechtenis genomen is, of zijn vrijheid te behouden indien hij dreigt in hechtenis genomen te worden.
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ormatie

Algemene inf
Voorwaarden

Raadpleeg de voorwaarden van de verzekeringspolissen (het eigen risico, de gedekte goederen, de limieten van de dekking, enz.)
op www.belfius-verzekeringen.be.
Dit document is louter informatief. Het vervangt de algemene en bijzondere voorwaarden niet. De algemene en bijzondere
voorwaarden blijven de enige referentie m.b.t. de dekkingen en de contractuele bepalingen van de verzekering.
Looptijd polis
De duur van de overeenkomst is in principe één jaar, stilzwijgend hernieuwbaar.
De bijzondere voorwaarden kunnen hiervan eventueel afwijken.
Offerte aanvragen
Een offerte met berekening van premies kan u steeds aanvragen via uw consultant of relatiebeheerder.
Via de contactpagina’s van www.belfius-verzekeringen.be, waar u de lijst met deze contactpersonen kan raadplegen.
Relevante documenten (algemene voorwaarden, productfiches)
De algemene voorwaarden en eventueel beschikbare productfiches zijn kosteloos raadpleegbaar op de productpagina’s van www.
belfius-verzekeringen.be of bij uw consultant of relatiebeheerder.
Klachten
U kan zich eerst richten tot de Klachtendienst van Belfius Verzekeringen,
Galileelaan 5, 1210 Brussel, of per e-mail : Klachtendienst@belins.be.
Vervolgens kan u ook terecht bij de dienst Klachtenbeheer, Pachecolaan 44, 1000 Brussel, of per e-mail: claim@belfius.be.
Indien u niet tevreden bent met het antwoord, kan u zich wenden tot de Negociator Claims van Belfius Bank, Pachecolaan 44,
1000 Brussel, of per e-mail : negociationclaims@belfius.be.
Vindt u niet meteen de oplossing bij één van de vorige vermelde contacten, dan kunt u zich wenden tot de “Ombudsdienst van de
Verzekeringen”, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, of per e-mail: info@ombudsman.as.
Toepasselijk recht
Het Belgisch recht is van toepassing.

Belfius Insurance is een Belgische verzekeringsonderneming.
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