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1.

HET VERZEKERINGSCONTRACT

REFERENTIENUMMER

s3 . -t"EJtr
AARD
Onderhavig contract gesloten tussen de verzekeringnemer en de maatschappij is een
collectieve verzekeringsovereenkomst Ziektekosten, afgesloten ten gunste van een aantal
personen die beroepsmatig verbonden zijn met de verzekeringnemer op het ogenblik van
hun eerste aansluiting.

AANVANG
Deze polis vangt aan op 1 september 201.9 en vervangt de bestaande polis met nummer
109010652 die afloopt op 31/08/2019,

JAARLIJKSE VERVALDAG VAN DE POLIS
I't" september.

2,DEAANSLUITING
VERZEKERDE CATEGORIE

'

(Stagiair) Gecertifieerd Accountant
" (Stagiair) Gecertifieerd Belastingadviseur
" (Stagiair) Gecertifïeerd Fiscaal Accountant
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o Met hel akkoord van het IAB, de leden van het

Beroepsinstituut van erkende

Boekhouders en Fiscaiisten ( BIBF) , en de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren
(lBR) in associatie met een IAB-lid,
n

De boekhouders

o

De ereboekhou<lers ingeschreven bij de verzekeringsnemer.(BIBF)
' (Stagiair) Accountanr
' (Stagiair) Fiscaal Accountant
o
Ereleden lid van het IAB en het IBR (voor lBR-leden enkel in associatie met een IABrid)

'

Bedrijfsrevisoren, in associatie met een iAB-lid of BIBF-lid
Hun bestuurders/ zaakvoerders/werkende vennoten/ personeelsleden en de stagiairs, voor
z,over zij hun beroepsactiviteit in hoofdberoep of bijberoep uitoefenen,
ol)e personeelsleden van
o

de verzekeringsnemer

IAB

VERZEKERDEN
De personen die behoren tot de verzekerde categorie, hun echtgenoot of partner, alsook hun

kinderen.
Onder partner verstaat men een bij naam aangewezen persoon die samenwoont met de
vet:zekerde die lid is van de verzekeringnemer en er geen familiale band mee heeft.
Het bewijs van samenwonen kan worden gevraagd (ziekenfondsboe$e, gerneentelijk attest
van samenstelling van het gezin).
De bedoelde kinderen zijn de wettige, erkende of geadopteerde kincleren van de verzekerde
en/of van zijn echtgenoot of partaer.
I{urr aansluiting wordt stopgezet zodra het kind van de verzekerde de leeftijd van 25 jaar
heeft bereikt of niet langer fiscaal ten laste valt van het gezin van de verzekerde (of van het

gezin van de ex-echtgenoot of partner). Deze bepaling inzake stopzctting is niet van
toepassirrg op het gehandicapte kind dat een gehandicaptenroelage geniet.

AANSLUTTINGS VOORWA ARDEN
De aansluitittg is facultatief zowel voor de persooll behorend tot de verzekerde categode
als voor zijn/haar gezinsleden.
De aansluiting gebeurt per volledig gezin samengesteld uit het geheel viur de voormelde
verzekerden.

De aansluiting gebeurt ten vroegste bij de aanvang van het lidmaatschap bij

de

verzekeringnerner van de persoon behorend tot de verzekerde categorie.

Iedere verzekerde, die deze verzekeriug niet zou onderschnjvell, kan later een toetreding
aanvragen mits een wachttijd,
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3. DB

DEKKINGEN

AFLOOP VAN DE DEKKING, VAN DE BETALINC VAN DE
UITKERINGEN EN VAN DE BETALING VAN DE, PREMIES
De aansluiting eindigt, wanneer de verzekerde niet meer behoort tot een verzekerde
certegorie, op de eerstkornende jaarlijkse vervaldag.

Voor de gezinsleden eindigt de aansluiting eveneens als niet meer wordt voldaan aan de
aansluitingsvoorwaarden van dit plan .en onder dezelfde voorwaarden zoals hierboven
vermeld.

In geval van overlijden van een verzekerde kan zijn gezin de hoedanigheid van
aangeslotene bt3 dit plan behoudeil, voor zover de aansluitingsdatum van de gez,insle.den
voorafgaand is aan de datum van overlijden.
Wanneer een einde komt aan de aansluiting van een verzekerde, heetl deze de mogelijkheid
om de dekkingen voorzien in deze polis individueel voort te zÉtten, conform de bapalingen
hieromtrent voorzien in de algemene voorwaarden,
In ieder geval blijven verzekerden die de wettelijke pensioenleeftijd bereiken of die
beslissen vervroegd met pensioen te gaan, automatisch de dekkingen van dit plan genieten,
zowel voor zichzelt als voor hun verzekerde gezinsleden voor zr:ver de premie betaald
blijfl overeenkomstig de bepalingen van dit plan,

AARD VAN DE DEKKTNC
'Flospitalisatie'en 'One day clinic' : Basisdekking en aanvullende dekking.
'Ambulante verzorging - Pre- en post*hospitalisatie': Basisdekking en aanvullende
dekking,
'Zware ziekten - Ambuinnte verzorging'
'Verv0ef'
'Service Medi-Assistance'
'Bijstand' : volledige dekking

DE TEGIIMOETKON4ING VAN DE Mz\ATSCI-IAPPI.I

Dekkingen 'Hospitalisatie', 'One day clinic'en 'Ambulante zorgen
Pre- en posthospitalisatie' en ÉVervoer'
De periode Pre- en posthospitalisatie is op

I

maanden vóór en

3

maanden

na

-

de

hospitalisatie vastgesteld.

De tegemoetkorning van de rnaatschappii is onbeperkt, ongeacht of er al dan niet een
wettelijke regemoetkoming is, in de kosten voor Hospitalisatie, One day clinic, Arnbnlante
zorgen

-

Pre- en posthospitalisatie- en Vervoer.
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Bovendien beperkt de maatschappij haar tegemoetkoming:

I

tot 50,00 € per dag in de verblijt'skosten van een ouder in hetzelfde ziekenhuis als
het kind (cf. aanvullende dekking bepaald in de algemene voorwaarden).

Op het bedrag van de tegemoetkoming van de maatschappij zoals hiervoor bepaald, staat
de verzekerde in voor een eigen risico forfaitair bepaald op 125,00 EUR in geval van
hospitalisatie in een éénpersoonskamer.
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Dit eigen risico geldt voor alle dekkingen 'Hospitalisatie', 'One day clinic',

'Ambulante

zorgen - Pre- en posthospitali$atie'en 'Vervoer'; zij is
per jaar, te beginnen op
"--erschuldigd
de datum van de eerste hospitalisatie en eindigend eenjaa:'later. Zij wordt aÍgetrokken van
de tegemoetkoming van de maatschappij,

Overigens, wanileer de hospitalisatie plaatsvindt in het buitenland volgens de keuze van de
verzekerde, voor eeu risico dat zich in Betgië heeft voorgedaan, zal de maatschappij slechts
tussenkomen in de totaliteit van de door dit contract gedekte kosten wannesr de verzekerde
de maatschappii hiervan op de hoogte heeft gebracht en vooraf haar akkoord heeft
gekregen voor deze hospitalisatie, alsook het akkoord van zijn ziekenfonds. ln dat geval
beperkt zij haar tegemoetkoming tot 25.000,00 €" Dit plafond gcldt per jaar, te beginnen op
de datum van de eerste hospitalisatie in het buitenland, en na toepassing van de eventuele
eigen nsico's.

Dekkingen .Zware ziekten - Am.bulante zorgen'en 'Vervoert
I)e tegemoetkoming van de rnaatschapprj begint te lopen vanal het begin van de rnedisch
bevestigcle ziekte.

De tegemoetkoming van cle maatschappij is onbeperkt in de kosten die aanleiding geven tot
een wettelijke tegemoetkomin g.

Dekking van d€ service 'MEDI.- ASSISTANCE'
De dekking inherent aan de kaart 'MEDI-ASSISTANCE' is beschreven in artikel
algemene vooru,aafden.

I0 van cle

4. DE WACHTTIJI)
Wanneer de aansluiting facultatief is zowel voor de persoon van de verzekerde categorie
als voor de leden van zijtt gezin, is er geen enkele wachttijcl vereist voor de personen die
zich aansluiten op de datum waarop de aarrsluitingsvoorwaarden zijn vervuld voor de
persoon die behoort tot de verzekerde categorie .
Echter is er, bij een aansluiting op een latere datum, een wachttijd van 9 maanden vereist
voor alle hiervoor bepaalde dekkingen.
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5. DE PREMIBS

VERVALDAG
Jaarlijkse vervaldag van de premie: de lste september van elk jaar.
De premie is jaarlijks vooraf betaalbaar en ondeelbaar op de lste september van elk jaar

BEDRAG VAN DE JAARLIJKSE NETTO-PREMIES PER DEKKING
Dckkins'llospitalisatic elr Onc dav clinic'
224,88 trUR per volwassene jonger dan 65 jaar.
6'14,64 EUR per volwassene van 65 iaar en meer
89,7ó EUR per kind jonger dan2l laar.

D,ekking 'Ambulante zorgen

- Pre. en Írosthospitalisatiel

I 5,00 EUR per volwassene jonger dan 65 jaar.
45,12 EUR per volwassene van 65jaar en meer
5,88 EUR per kind jonger dan 2I jaar.

Deklqins oZtvare ziekten - Ambrdante verzorginÍ:
16,68 EUR per volwassenejonger dan 65jaar.
49,92 EUR per volwassene van 65 jaar en meer
6,96 EUR per kindjonger dan 21 iaar.

Dekking 'Verv$ert
De premie is begrepen in de premies voor elk van de hoger vermelde dekkingen,

DekkiEs vnn de serïice'MIIÈI-ÁS$ISTANCE'
De prernie is begrepen in de premie voor de dekking 'Hospitalisatie en One day clinic'

Dckhirts ÍBiifÍand'
10,56 EUR per verzekerde.
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PRE,MII]S ALLE LAS]'EN INI] E,CREPEN
I)e door de verzekeringnemer verschuldigde premies zijn onderworpen aan een taks op de
verzekeri ngs verrichtingen en aalr een RIZIV-bij drage.
Hienra worden de totale premies voor het geheel van de dekkingen gegeven, alle lasten
inbegrepen. Voor deze premies taks en RIZIV-bijdrage inbegrepen, zijn de toegepaste voeten
die welke van kracht ziin op de datr.rm van realisatie van het contract. In geval van
toekonrstige evolutie van dez.e voeten zal de niaatschappi.i de aangerekende premies moeterl
herzien-

Zonder

Netto-premie of

Taksen en

handelspremie
(1)

bijdlagen
(2)

Totale prernie
= (1) + (2)

Raming van de
acquisitie-kosten
in de
handelspremie *

Rarning van de
administratiekosten in de
handelspremie

256,56 E{-lR

49,39 EUI{

305,95 EUR

2T,22F.UR

769,68 EUI{

148,17 EUR

917,85

B

I,ó6 EUR

7',1,97

EUR

102,60 EUR

19,75 EUR

122,35 EUR

10,89 EUR

10,39

EUIi

r0,5ó EUR

2,04 8UR

I2,60 EUR

2,83 EUR

0,73 EUR

25,q9 EUR

'Bijstand', per
vtllwassene

< 65.iaar
Zonder

'Bijstand', per
volwassene
van 65j en
meer
Per kind
jonger dan 21

jaar
Dekking

'Bijstand'
Totale jaarlijkse premies, bijstand inclusief, taksen en Riziv-bijdrage inbegrepen in
augustus 2019

*
r
r

Volw:ssene 2I tot 64 jaar
Va.naf 65 jaar

Kindjonger dan 21 jaar

318,60 EUR
930,48 EUR
135,00 EUR

* "Merk op dat als u verschiiiende

verzekeringsovereenkomsten gaat vergelijken, u niet
enkel de geraamde kosteu en lasten varr de overeenkornsten met elkaar mag vergelijken,
maar ook andere elementen in aanrnerking moet nemen, zoals de reikwijdte van de
waarborgen, het bedrag van eventuele franchise of de uitsluitingsclausule.s.
De hierboven opgegeven ramingen geven eon beter zicht op het premiegedeelte dat wordt
aangewend voor de dekking van he{ risico dat door de verzekeringsovereenkomst wordÍ
gedekt. llet saldo van de premie, na .aftrek van cle taksen en de bijdragen alsook de
acquisitiekosten en administratiekosten, bestaat imrners uit het gedeelte van de premie dat
wordt itangewencl orrr de cclntractueel vastgelegde prestaties te ven'ichten en uit de andere
llrl( l',\ii l'i';i.iii i\SStï Í {i{t- h li.\/iri\' jlit'nrlr,.,r.*Í tlt{.: i\\A ilrnr}l)
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kosten dan hierboven vermeid (waaronder de sanrengevoegde en onderling gedeelde kosten
van de schadegevallen en het beheer ervan).
Deze ramingen zijn berekend op grond van c1e boekhoudkundige gegevens van het laatste
boekiaar van de verzekeringsondememing, als goedgekeurd door haar algemene
vergadering.

De bedragen van de ramingen van de acquisitie- en administratiekosten houden
reken in g met de speci fi eke contractuel e,situaties.

"

geen

PREMIEBETAI-INC
De premies, te vermeerderen n'let de taks op de verzekeringsverriclrtingen en de
bijdrage, zijn ten laste van de verz,ekerde.

l{IZff,

In geval van veftrck van de verzekerde in de loop van het verzekeringsjaar, betaalt

de

maatschappij aan de verzekerde het niet-gelopen deel van de jaarlijkse prenries terug naar
rata van het aautal maanden tussen de l ste dag van de maand die volgt op de maand van
het vertrek en de lsrc dag van de maand van de daaropvolgende iaarlijkse bijwerking.

BIJ.ZONDERS BESC]HIKKINGEN I NZAKE KWIJTINGTJN ËN ONBE'|AALDE PREMIES

De

bepalingen

van artikel 20 van de algemene voorwaarden betreffende

de

"premiebetaling" worden aanger,uld door de hierna beschreven modaliteiten

Bij niet-betaling door

een verzekerde van een premie op de vervaldag ervan, zullen de
verplichtingen van de maatschappij ten opzichte van deze verzekerde worden geschorst
dertig dagen na de verzending van een aangetekende brief naar hem.

-

De verzekerde kan het contl'act opnieuw in werking stellen binnen 3 maanden na de
vervaldag van de eerste onbetaalde premie, mits uitdrukkelijke aanvraag en betaling

van alle

uitstaande premies binnen de termijn varl 3 maanden,
De wederinstelling gebeurt z.,onder terugwerkende kracht; de waarborgen worden

opnieuw van kracirt vanaf de darum van storting van de uitstaande prenries.

-

Na de termijn van drie rnaandcn, wordt dc schorsing van de dekking definitief, zonder
recht op wederinstell tng. Ze geldt dan als definitieve stopzetting van de dekkingen voor
deze verzekerde.

-

De schorsing is ondeelbaar van toepassing op alle dekkingen en leden van het gezin
beoogd door de persoonlijke bijdragen.

De aangefekencle brief waarvan hierboven sprake herinnert aan de vervaldag van de prernie
en de gevoigen van het niet tijdig betalen ervan.

lN Íl:l{ I}i\tt'lNirli i\SS1$'1.i\\ji'tr SA/i\\' lvl.'rtrlrct rrl Lhc ÀXr\ {jto,rÍr
Air'rtLri: l..irrti'rc i(16. il I . l05O ilrrrrc!ltl Ii*li.llqrr i'l-rrtri:alaltt l(rír. i.l I J{l5i) liirrssr'l

.iï .'ul 'lirl I'li Íi)15i l'! \ I /iii iirlr : \ij):
iti.1.i'!.]tll,ï.i.lit1l 8{}l}i.l5i'l .llJi-: !'tltlii.ll,llilli lN(.lrlOlti)li{'r'i'irJ.lil'R.ltll-\{
'l'i'i

4

5i1.. .

(í)7ljr

i5

5,i5

Ittlp.i<-'

l),),il
lCfl1,íVAlllrt).,1 l-\rql!15:

6
Het onderhavige collectieve verzekeringscontract wordt gesloten in medeverzekering door
de ondeftekenende maatschappden die de verzekerde prestaties waarborgen ten belope van
:

-

1A Vo voor

INTER PARTNER ASSïSTANCE

90 Vo voor

AXA Belgium.

voor de dekking "bijstand" dekt cie maatschappij INTER PARTNER ASSISTANCE
evenwel de verzekerde prestaties ten belope van 1AO To.
Alle rechten en verplichtingen die door de algemene voorwaarden van de polis zijn
toegewezen aan INfllR PARTNtsR ASSISTANCE zijn dit automatisch aan cle andere
medeverzekerende maatschappij.
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ALGEMENB YOORïVT{ARDIIN
De toepasselijke algernene voorwaarden hebben her nummer; 30023N-072018-AV.
Door hierna te ondertekenen, erkent de verzekeringnemer een kopie te hebben ontvangen.

De in dit document hernornen bepalingen zijn van toepassing voor zover dit document
ondertekend wordt teruggestuurd naar de lnaatschappij binnen de 2 maanden na
opstelling ervan, Na deze terrnijn behoudt de maatschappii zich het recht voor om deze
bepalingen te herzien.
Opgemaakt te Brussel, op 27 augustus 2019 in 3 exernplaren,
Elke partij erkent één exemplaar te hebben ontvangen.

De verzekeringnemer,

ïNTER PARTNER ASSISTANCE

I.A,B.
Institutrt van de Accountants en de Belastinfconsulenten
(naam en

igheid van de

E sre lkE/QS / A./í, Di'eAXA Belgiurn,
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