ING Nalatenschapsverzekering
Algemene voorwaarden 2020 A
Art. 1 Wat verstaat men onder...?
•

Verzekeringnemer: ING België nv, Marnixlaan 24, B -1000 Brussel.

•

•

Verzekerde: de natuurlijke persoon op wie het risico berust en die houder of medehouder is van een ING
Effectendossier waaraan de verzekering verbonden is, voor zover de inschrijving plaatsvindt vóór de 70ste
verjaardag. Zolang de houder of medehouder van een Effectendossier een minderjarige onder de 5 jaar is, is
de verzekerde de vader of, bij ontstentenis, de moeder of, bij ontstentenis, de voogd of de voogdes.
Verzekeraar: NN Insurance Belgium nv, Fonsylaan 38, B -1060 Brussel

•

Begunstigde: De persoon die in de overeenkomst wordt aangeduid en die de vergoeding zal ontvangen.

•

Effectendossier: het dossier geopend met een nummer op naam van één of meer natuurlijke personen om
er effecten, documenten en/of diverse andere waarden dan contanten in te deponeren.

Art. 2 Voorwerp en draagwijdte van de verzekering
De ING-Nalatenschapsverzekering is gekoppeld aan een Effectendossier. Per Effectendossier kan men slechts één
keer toetreden tot de verzekering. In geval van overlijden door een ongeval van één van de verzekerden waar ook
ter wereld, waarborgt de verzekeraar, op vraag van ING België nv, de betaling aan de begunstigden van een
bepaalde vergoeding, zoals vermeld in artikel 4.
Onder ongeval wordt verstaan elke gebeurtenis die zich voordoet na de inwerkingtreding van de verzekering en
die het gevolg is van de plotselinge en toevallige werking van een oorzaak die vreemd is aan het organisme van
het slachtoffer en die onafhankelijk is van de wil van het slachtoffer. Wanneer het een ongeval - met inbegrip van
een ongeval op de arbeidsweg - betreft, zal ING Insurance Belgium nv het begrip ongeval interpreteren zoals dat
inzake de wetgeving inzake arbeidsongevallen gebeurt.
De waarborg blijft verworven indien het overlijden plaatsvindt binnen de 24 maanden na het zich voordoen van
het ongeval en indien de begunstigden het bewijs leveren dat het overlijden rechtstreeks te wijten is aan dit
ongeval. Die termijn wordt teruggebracht tot 45 kalenderdagen voor de verzekerden die 70 jaar of ouder zijn op
de dag van het ongeval.
Met dodelijke ongevallen worden gelijkgesteld:
 het overlijden door verdrinking;
 het overlijden ten gevolge van een daad van redding van personen of goederen;
 het overlijden door onopzettelijke inademing van gas of inname van toxische stoffen.
Worden niet beschouwd als dodelijke ongevallen:
 het overlijden als gevolg van ziekte;
 het overlijden tijdens of als gevolg van een medische of heelkundige behandeling, tenzij die het gevolg is
van een verzekerd ongeval.
Euthanasie
Bij uitbreiding wordt in dit contract gewaarborgd: het overlijden van de verzekerde in gevolge de euthanasie
toegepast wegens een zware en ongeneeslijke aandoening die het rechtstreekse gevolg is van een ongeval dat
gewaarborgd is in dit contract. Het overlijden in gevolge euthanasie dat niet voldoet aan deze voorwaarden valt
buiten de waarborg.
Dekking Terrorisme
Definitie:
Onder terrorisme wordt verstaan: een clandestien georganiseerde 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 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 scheppen of de
overheid onder druk te zetten, ofwel om het verkeer of de normale werking van een dienst of een onderneming
te belemmeren.
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Lidmaatschap en uitbetalingsregel
Bij een overlijden als slachtoffer door terreur bent u verzekerd. NN Insurance Belgium nv is daarvoor aangesloten
bij de vzw TRIP (Terrorism Reinsurance and Insurance Pool), en volgt de wet van 1 april 2007. Naar aanleiding van
die wet werd een comité samengesteld. Dat moet gebeurtenissen erkennen als ramp, en dan bepalen hoeveel
schadevergoeding NN Insurance Belgium nv ervoor moet betalen. Samen met de andere leden van de vzw Trip en
de Belgische staat dekt NN Insurance Belgium nv per kalenderjaar tot een miljard euro voor rampen die het
comité erkent. Dat bedrag wordt elk jaar op 1 januari opnieuw bijgesteld.

Art. 3 Uitgesloten risico’s
De verzekering dekt niet het overlijden:
− door ongeval bij alcoholvergiftiging, krankzinnigheid of onder invloed van verdovende middelen, tenzij wordt
bewezen dat er geen verband bestaat tussen het ongeval en deze omstandigheden;
− dat direct of indirect het gevolg is van oproer of gewelddaden, behalve wanneer kan worden aangetoond dat
de verzekerde hieraan niet actief deelnam of dat hij zich in staat van wettelijke zelfverdediging bevond;
− als gevolg van een oorlog of gelijkaardige feiten of een burgeroorlog;
− als gevolg van een ramp te wijten aan de nucleaire radioactiviteit;
− dat het gevolg is van een daad van de verzekerde die hierdoor vrijwillig zijn fysische integriteit aantast, en
meer bepaald de zelfmoord of poging tot zelfmoord;
− veroorzaakt door een opzettelijk daad van de begunstigde, of op zijn aansporing. Indien de begunstigde
slechts als begunstigde is aangewezen voor een gedeelte van de uitkering, wordt deze bepaling enkel
toegepast op het overeenkomstige gedeelte van het contract.
− door het beoefenen van één van de volgende sporten: bergbeklimmen, valschermspringen, zweefvliegen,
diepzeeduiken, boksen, deltavliegen, vliegen met “ultra light motorized” toestellen en alle snelheidsraces
onder welke vorm ook;
− tijdens een vlucht waarbij de verzekerde een privé-vliegtuig bestuurt.
− als gevolg van een roekeloze daad, een weddenschap of een uitdaging, tenzij wordt bewezen dat er geen
verband bestaat tussen het ongeval en die omstandigheden;
− als dat zijn onmiddellijke en rechtstreekse oorzaak vindt in een misdaad of een wanbedrijf, door de verzekerde
als dader of mededader opzettelijk gepleegd en waarvan de gevolgen door hem konden worden voorzien;
− als gevolg van een natuurramp.
− als gevolg van de schade veroorzaakt door wapens of tuigen die bestemd zijn om te ontploffen door de
structuurwijziging van de atoomkern (nucleaire wapens).

Art. 4 Bedrag van de vergoeding
4.1 Vergoeding
a) De verzekeraar waarborgt de betaling aan de begunstigden van een vergoeding, gelijk 35% van de waarde
van het Effectendossier de dag vóór het ongeval, met een minimum van 25.000 euro en een maximum van
90.000 euro.
b) Onder waarde van het Effectendossier wordt verstaan de omzetting in euro van de waarden op rekening de
dag vóór het ongeval, tegen de laatste wissel- en beurskoersen gekend op die dag, inclusief de orders die
uitgevoerd en nog niet geboekt zijn. Bij gebrek aan een officiële beurskoers of een marktwaarde, wordt een
ramingkoers berekend door ING België nv, conform de normen die men beroepshalve doorgaans hanteert.
c) Wanneer een persoon over meer Effectendossiers beschikt, ongeacht of hij een houder of medehouder ervan
is, kan hij bij de verzekering aansluiten zoveel maal als hij dossiers heeft, maar de samengevoegde
vergoedingen kunnen niet meer bedragen dan 90.000 euro per verzekerd hoofd. In dit geval wordt het
maximumbedrag van 90.000 euro verdeeld onder de begunstigden naar evenredigheid met de vergoeding die
hun zou toekomen bij de toepassing van art. 4.
4.2 Bijzondere gevallen
a) Wanneer de overleden houder of medehouder op de dag van het ongeval 70 jaar of ouder was, wordt de
vergoeding, berekend zoals uiteengezet in artikel 4.1, alsook de minima en de maxima, met de helft
verminderd.
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b) Indien het Effectendossier werd geopend op naam van verscheidene personen, wordt de vergoeding bedoeld
in artikel 4.1 verminderd door ze te delen door het aantal verzekerde medehouders op de dag van het
ongeval, ongeacht de belangrijkheid in het dossier van elk van de houders, alsook de minima en de maxima,
worden gedeeld door het aantal verzekerde medehouders.
c) Indien het Effectendossier wordt gesloten of een waarde heeft van 0 euro, wordt de minimum vergoeding van
25.000 euro gewaarborgd zoals beschreven in art. 4.1, voor zover de premie wordt betaald door de
verzekerde.

Art. 5 Aanwijzing begunstigde
Behoudens andersluidende overeenkomst, uitgedrukt in een bijvoegsel ondertekend door de verzekerde, zal de
begunstigde die de vergoeding ontvangt, zijn:
− de echtgeno(o)t(e) (niet uit de echt gescheiden noch gescheiden van tafel en bed) van de overleden
verzekerde of de wettelijk samenwonende van de overleden verzekerde;
− bij ontstentenis, de kinderen van de overleden verzekerde en de andere afstammelingen bij
plaatsvervulling;
− bij ontstentenis, de bloedverwanten in opgaande lijn van de overleden verzekerde;
− bij ontstentenis, de nalatenschap van de overleden verzekerde.

Art. 6 Verplichtingen van de begunstigden
Elke persoon die aanspraak maakt op het voordeel van de verzekering moet:
 het overlijden van de verzekerde zo spoedig mogelijk aangeven in om het even welk ING-kantoor. Dat kan tot
uiterlijk 30 werkdagen volgend op het overlijden. NN Insurance Belgium nv zal zich niet beroepen op die termijn
wanneer de aangifte zo vlug als redelijkerwijs mogelijk was, werd gedaan;
 een aangifte van overlijden door ongeval invullen op een formulier dat door ING België nv ter beschikking
wordt gesteld;
 de volgende documenten zo spoedig mogelijk aan NN Insurance Belgium nv overmaken:
- een uittreksel van de overlijdensakte;
- een medisch attest met de verklaring dat het overlijden het gevolg is van een ongeval;
- een kopie van de akte of het certificaat van erfrecht;
- een kopie van zijn/haar identiteitskaart. Indien de begunstigde een minderjarige is, een attest van
voogdijschap en een kopie van de identiteitskaart van de vertegenwoordiger.
Over het algemeen zullen die documenten volstaan voor de verzekeraar, maar indien hij het nodig acht, zal hij het
bewijs kunnen eisen dat het overlijden plaatsvond overeenkomstig de voorwaarden van artikel 2. De verzekerde
verklaart toestemming te geven aan iedere geneesheer om een certificaat op te stellen, met de oorzaak van het
overlijden, en om dit door te geven aan de raadgevende geneesheer van NN Insurance Belgium nv.

Art. 7 Bedenktijd
De houders van het Effectendossier kunnen binnen een termijn van 45 kalenderdagen na de aanvangsdatum van
de verzekeringsovereenkomst terugkomen op hun beslissing om tot de verzekering toe te treden door de
verzekering op te zeggen en de terugbetaling van de bijdrage te verkrijgen.

Art. 8 Looptijd van de waarborg
De waarborg wordt van kracht als de volgende voorwaarden vervuld zijn:
− de verzekerde is jonger dan 70;
− het toetredingsformulier is getekend;
− de eerste bijdrage is betaald.
De waarborg wordt gesloten voor één jaar. Op elke jaarlijkse vervaldag wordt hij stilzwijgend hernieuwd voor één
jaar. De houders van dit Effectendossier kunnen deze vernieuwing evenwel opzeggen door dit vóór 3 maanden
vóór de jaarlijkse vervaldag aan NN Insurance Belgium nv te betekenen via een ter post aangetekend schrijven.
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NN Insurance Belgium nv en ING België nv behouden zich het recht voor deze verzekering te beëindigen op de
jaarlijkse vervaldag, mits mededeling van deze beslissing ten minste 3 maanden vóór de jaarlijkse vervaldag.

Art.9 Bijdragen
De jaarlijkse bijdragen worden ieder jaar op de jaarlijkse vervaldag afgehouden.
De houders van het Effectendossier kunnen binnen een termijn van 45 kalenderdagen na de jaarlijkse vervaldag
terugkomen op hun beslissing om de verzekering te hernieuwen door de verzekering op te zeggen en de
terugbetaling van de bijdrage te verkrijgen.
Indien de houder van het Effectendossier opzegt na deze periode van 45 kalenderdagen na de jaarlijkse
vervaldag, dan is de opzeg geldig vanaf de volgende jaarlijkse vervaldag.

Art. 10 Wijziging van de algemene voorwaarden of het tarief
Indien de verzekeraar de verzekeringsvoorwaarden of het tarief wijzigt, kan hij deze verzekering aanpassen op de
volgende jaarlijkse vervaldag. Hij stelt de houder van het Effectendossier in kennis van de wijziging. De houder
van het Effectendossier kan deze verzekering opzeggen na ontvangst van deze kennisgeving.
Wanneer deze kennisgeving minstens 4 maanden vóór de jaarlijkse vervaldag van de verzekering gesteld werd,
moet de opzeg gebeuren binnen de 30 kalenderdagen na de kennisgeving. De opzeg heeft dan uitwerking op de
jaarlijkse vervaldag.
Wanneer deze kennisgeving minder dan 4 maanden vóór de jaarlijkse vervaldag van de verzekering gesteld werd,
moet de opzeg gebeuren binnen de 3 maanden te rekenen vanaf de dag van die kennisgeving. De opzeg heeft
dan uitwerking 1 maand na de betekening ervan maar ten vroegste op de jaarlijkse vervaldag.

Art. 11 Klachten

Hebt u een klacht in verband met de distributie van dit product:
ING Complaint Management, Sint Michielswarande 60,B- 1040 Brussel, website: www.ing.be,
e-mail: klachten@ing.be, Tel.+ 32 2 464 60 01.
Hebt u een klacht in verband met dit product: Quality team NN Insurance Belgium nv, Fonsnylaan 38, B-1060,
Brussel, www.nn.be, e-mail: klachten@nn.be, Tel.+32 2 650 70 66.
Bent u niet tevreden over de manier waarop uw klacht werd behandeld?
Raadpleeg: Insurance Ombudsman, de Meeûssquare 35, B-1000 Brussel.
Website: www.ombudsman.as – Email: info@ombudsman.as Tel. +32 2 547 58 71. U hebt echter ten allen tijde
het recht om een gerechtelijke procedure te starten.
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Bijlage : Bescherming van de persoonlijke levenssfeer
(cf. Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016).
De persoonsgegevens die u, als betrokkene, ons nu of later bezorgt, worden verwerkt door NN Insurance Belgium
N.V., Fonsnylaan 38 te 1060 Brussel, de verwerkingsverantwoordelijke.
U kunt onze Data Protection Officer (DPO) contacteren om verdere informatie met betrekking tot de verwerking
van uw persoonsgegevens te verkrijgen: Data Protection Officer (DPO), Fonsnylaan 38, 1060 Bussel of
dpo@NN.be.
De rechtsgronden zowel als de doeleinden voor de verwerking van uw persoonsgegevens (met uitzondering van
uw gezondheidsgegevens, waarvoor u uw uitdrukkelijke toestemming verleent) zijn de volgende:
-

de uitvoering van uw verzekeringscontract(en) of de precontractuele maatregelen die betreft de
onderschrijving van de overeenkomst, nl. de bepaling en de aanvaarding van het risico, het beheer en de
uitvoering van het contract, het beheer van schadegevallen, de regeling van de prestatie van het contract,
in voorkomend geval ten voordele van een derde.

-

de naleving van wettelijke verplichtingen, namelijk de regelgeving m.b.t. de verzekeringen, de AssurMiFID
regelgeving, de regelgeving betreffende de slapende verzekeringscontracten, de regelgeving tot
voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en aanverwante misdrijven, de
Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), de Common Reporting Standards (CRS).

-

de gerechtvaardigde belangen van NN Insurance Belgium NV met inbegrepen het leveren en beheren van
verzekeringsdiensten in het algemeen.de verbetering van de onderschreven dekkingen, het beheer van
ons klanten- en verkoopbestand, het voorkomen van onregelmatigheden (onder andere het voorkomen
en bestrijden van fraude), de direct marketing van onze producten en de promotie hiervan (behalve via
mail) en verwerking voor statistische doeleinden.
De persoonsgegevens die u ons meedeelt voor de totstandkoming en de uitvoering van uw contract of
precontractuele overeenkomst zijn noodzakelijk voor de totstandkoming en uitvoering van uw contract en om te
voldoen aan wettelijke verplichtingen. Als deze gegevens ontbreken, kan het contract niet onderschreven
worden.
Uw persoonsgegevens kunnen voor bovenvermelde rechtsgronden en doeleinden doorgegeven en verwerkt
worden door verschillende afdelingen van NN Insurance Belgium NV, de entiteiten van de Groep NN, hun
vertegenwoordigers in België, hun vertegenwoordigers in het buitenland, hun herverzekeraars, hun
schaderegelingsbureaus, een expert, een advocaat, een technisch adviseur, aan de distributiepartners, aan iedere
persoon of entiteit die beroep aantekent of tegen wie beroep aangetekend is dat verband houdt met de
onderschreven overeenkomsten en aan de overheid/heden. Een actuele lijst van ontvangers van uw
persoonsgegevens is beschikbaar bij onze DPO.
Wij bewaren uw persoonsgegevens als noodzakelijk op basis van de van toepassing zijnde doeleinden. Hierbij
dienen wij rekening te houden met de wettelijke en reglementaire bepalingen m.b.t. de bewaring van
persoonsgegevens
en/of
contractuele
documenten,
de
voorgeschreven
bewaartermijnenverjaringstermijnenrekening houdend met de wettelijke oorzaken van schorsing en stuiting van
de verjaring.
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U heeft de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:
-

-

-

het recht op inzage
het recht op rectificatie,
het recht op beperking van de verwerking, zonder afbreuk te doen op het recht van de
verwerkingsverantwoordelijke om de persoonsgegevens van de betrokkene te bewaren, of van de
verwerking van deze persoonsgegevens voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een
rechtsvordering.
het recht op overdraagbaarheid die van toepassing is op de persoonsgegevens waarvan de verwerking
gebaseerd is op de uitvoering van de overeenkomst of voor de (pre-)contractuele maatregelen,
het recht op gegevenswissing die van toepassing is op de persoonsgegevens waarvan de verwerking
gebaseerd is op de uitvoering van de overeenkomst of voor de (pre-)contractuele maatregelen, rekening
houdend met de door de verwerkingsverantwoordelijke nageleefd verplichtingen m.b.t.
bewaringstermijnen of, op de rechtvaardigde belang van de verwerkingsverantwoordelijke, met
inachtneming van prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking
het recht van bezwaar die van toepassing is op de persoonsgegevens waarvan verwerking gebaseerd is
op de rechtvaardigde belang van de verwerkingsverantwoordelijke, met inachtneming van prevalerende
dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking.

U beschikt echter over het recht van bezwaar ten allen tijde en zonder motivering tegen de verwerking van uw
persoonsgegevens voor prospectie (direct marketing) en de daaraan verbonden profilering.
U kunt bovenstaande rechten in principe gratis uitoefenen door ons een ondertekende en gedateerde aanvraag te
versturen samen met een recto verso kopie van uw identiteitskaart. U mag deze aanvraag richten aan onze DPO..
U kunt eventuele klachten indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Versie 1.0 - Underwriting

Verzekeraar
NN Insurance Belgium nv, verzekeringsonderneming toegelaten door de NBB onder het nummer 2550 voor de Takken 1a, 2, 21, 22, 23,
25, 26 en kredietgever hypothecair krediet toegelaten door de FSMA onder het codenummer 0890270057 - Maatschappelijke
zetel: Fonsnylaan 38, B-1060 Brussel - RPR Brussel, België - BTW BE 0890.270.057 - BIC: BBRUBEBB - IBAN: BE28 3100 7627 4220. –
www.nn.be. - FSMA: Congresstraat 12/14, 1000 Brussel, www.fsma.be. NBB: de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be
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