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! Als de verzekerde 70 jaar of ouder is op het ogenblik van het 
ongeval, wordt deze vergoeding automatisch verminderd met 
een percentage dat afhangt van de leeftijd van de verzekerde op 
het ogenblik van het ongeval. Dit percentage wordt verkregen 
door op het ogenblik van het ongeval het aantal verjaardagen 
van de verzekerde sinds zijn 70e verjaardag (deze verjaardag is 
inbegrepen in dit aantal) te vermenigvuldigen met 5%. 

! Vanaf de 89e verjaardag van de verzekerde wordt de verzekerde 
vergoeding beperkt tot 2.500 EUR (ook bij een debetsaldo). 

! De verzekerde vergoeding bedraagt maximaal 50.000 EUR per 
verzekerde rekening en maximaal 125.000 EUR per verzekerde. 

! Er wordt een aanvullende vergoeding uitbetaald van 2.000 EUR 
per kind van de verzekerde, voor zover dat kind daags voor het 
ongeval minder dan 18 jaar oud is of wanneer voor dat kind 
kinderbijslag wordt toegekend. De aanvullende vergoeding 
bedraagt maximum 6.000 EUR, ongeacht het aantal kinderen. 

Het overlijden door ongeval dat het gevolg is van: 
 Een interne medische oorzaak 
 Een opzettelijk daad van een begunstigde of op 

zijn aansporing 
 Zelfmoord of poging tot zelfmoord 
 Een staat van alcoholintoxicatie 

 

Dit informatiedocument heeft tot doel u een overzicht te geven van de belangrijkste dekkingen en uitsluitingen betreffende deze verzekering. Het document 
is niet gepersonaliseerd op basis van uw specifieke behoeften en de informatie die erin opgenomen is, is niet exhaustief. Voor alle bijkomende informatie 
betreffende de gekozen verzekering en uw verplichtingen kan u de precontractuele en contractuele voorwaarden betreffende deze verzekering raadplegen. 

Welke soort verzekering is dit? 

De rekeningverzekering is een collectieve verzekering (tak 1) afgesloten door bpost bank (verzekeringsnemer) bij  
AG Insurance (verzekeraar) waarbij de verzekerde/toetreder, natuurlijk persoon, kan aansluiten als (mede)houder van een 
verzekerbare zichtrekening of spaarrekening bij bpost bank. Deze verzekering garandeert de begunstigden de betaling van 
een vergoeding die gelijk is aan het creditsaldo van de verzekerde rekening de dag vóór het zich voordoen van het ongeval 
dat het overlijden heeft veroorzaakt.  

 

Wat is verzekerd? Wat is niet verzekerd? 

 Dekking tegen accidenteel overlijden. 

 Het overlijden als gevolg van een ongeval (binnen een termijn 
van een jaar na het zich voordoen van het ongeval) is ook 
gedekt.  

 
Onder ‘ongeval’ verstaat de verzekeraar elke gebeurtenis die het 
gevolg is van een plotselinge en toevallige werking van een 
uitwendige oorzaak, onafhankelijk van het organisme van de 
verzekerde en die het overlijden tot rechtstreeks gevolg heeft. 
 
Wordt met name gelijkgesteld met een “ongeval”, het overlijden dat 
het onmiddellijk gevolg is van een val, een verkeersongeval of 
een verdrinking. 
 
De exacte omvang van de waarborgen, limieten en 
toetredingsvoorwaarden vindt u in de algemene voorwaarden van dit 
product die u gratis kunt verkrijgen in een kantoor of op 
www.bpostbank.be.  

Wat zijn de beperkingen? 
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• De waarborgen zijn verworven vanaf de toetreding tot de verzekering. De waarborgen worden jaarlijks op 1 januari stilzwijgend verlengd voor 
de duur van één jaar aan de voorwaarden en tarieven die van toepassing zijn op dat ogenblik, op voorwaarde dat de conventie tussen de 
nemer en de verzekeraar wordt verlengd en de bijdrage van de rekening afgehouden of betaald is. 

• Deze dekking eindigt in geval van: 
o vervroegde opzegging (gratis) door u; 
o afsluiting van de verzekerde rekening. 

• De nemer behoudt zich het recht voor om op de jaarlijkse vervaldag van de conventie een einde te maken aan de toetreding door middel 
van een kennisgeving aan de verzekerde minstens 3 maanden vóór de jaarlijkse vervaldag. 

• De verzekering neemt van rechtswege een einde wanneer de verzekerde geen houder of medehouder meer is van een verzekerde rekening 
en daardoor de hoedanigheid van verzekerde verliest. 

• De toetreder is verplicht bij het sluiten van de overeenkomst alle hem bekende omstandigheden nauwkeurig mee te delen die hij 
redelijkerwijs moet beschouwen als gegevens die van invloed kunnen zijn op de beoordeling van het risico door de verzekeraar. 

• In ruil voor de verbintenis van de verzekeraar moet de toetreder een bijdrage (premie) betalen. 
• Iedereen die aanspraak maakt op het voordeel van de verzekering in geval van overlijden door ongeval van de (mede)houder van de 

rekening moet: 
o aangifte doen van het overlijden van de verzekerde bij een verkooppunt van bpost bank (uiterlijk 30 dagen na de gebeurtenis); 
o het daartoe bestemde formulier ingevuld terugbezorgen (door de begunstigde en een geneesheer die verklaart dat het 

overlijden te wijten is aan het vermelde ongeval); 
o dit formulier terugzenden naar het erop vermelde adres, samen met een uittreksel uit de overlijdensakte en het bewijs van de 

hoedanigheid van vergoedingsgerechtigde. 
• In de algemene voorwaarden vindt u hierover meer informatie. 

 

          

Waar ben ik gedekt? 
 De dekking is overal ter wereld geldig. 

Wat zijn mijn verplichtingen? 

Wanneer begint en eindigt de dekking? 
 
 

De bijdrage (premie) moet elk jaar betaald worden in januari. De toetreding tot de saldoverzekering is gratis voor de zichtrekening inbegrepen in 
het pack “service” van bpost bank. 
 

Hoe zeg ik mijn contract op? 

Wanneer en hoe betaal ik? 
 

De houder of medehouder van een rekening die de verzekering onderschreven heeft op elk ogenblik de mogelijkheid om het voordeel van deze 
verzekering te weigeren door dit schriftelijk mee te delen aan de nemer. 
 
U hebt de mogelijkheid om binnen de 14 dagen na deze toetreding deze toetreding te herroepen door middel van een geschrift, gericht aan 
de verzekeraar en dit zonder motivering, zonder dat er u kosten aangerekend worden en met terugbetaling van de gestorte bijdrage.  
Bij ontstentenis van herroeping is de toetreding tot de verzekering definitief. Elke latere opzegging zal nooit aanleiding geven tot de 
terugbetaling van de bijdrage. 

 

http://www.aginsurance.be/
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! De vergoeding bedraagt 2.500 EUR per verzekerde rekening. Dit 
bedrag wordt verdubbeld in geval van overlijden van zowel de 
vader als de moeder in hetzelfde ongeval. 

Het overlijden door ongeval dat het gevolg is van: 
 Een interne medische oorzaak 
 Een opzettelijk daad van een begunstigde of op 

zijn aansporing 
 Zelfmoord of poging tot zelfmoord 
 Een staat van alcoholintoxicatie 

 

Dit informatiedocument heeft tot doel u een overzicht te geven van de belangrijkste dekkingen en uitsluitingen betreffende deze verzekering. Het document 
is niet gepersonaliseerd op basis van uw specifieke behoeften en de informatie die erin opgenomen is, is niet exhaustief. Voor alle bijkomende informatie 
betreffende de gekozen verzekering en uw verplichtingen kan u de precontractuele en contractuele voorwaarden betreffende deze verzekering raadplegen. 

Welke soort verzekering is dit? 

De rekeningverzekering is een collectieve verzekering (tak 1) afgesloten door bpost bank (verzekeringsnemer) bij  
AG Insurance (verzekeraar) waarbij de verzekerde/toetreder, natuurlijk persoon, kan aansluiten als ouder van een houder 
van een Jongerenrekening bij bpost bank en die de betaling van een vaste vergoeding garandeert  

 

Wat is verzekerd? Wat is niet verzekerd? 

 Dekking tegen accidenteel overlijden. 

 Het overlijden als gevolg van een ongeval (binnen een termijn 
van een jaar na het zich voordoen van het ongeval) is ook 
gedekt.  

 
Onder ‘ongeval’ verstaat de verzekeraar elke gebeurtenis die het 
gevolg is van een plotselinge en toevallige werking van een 
uitwendige oorzaak, onafhankelijk van het organisme van de 
verzekerde en die het overlijden tot rechtstreeks gevolg heeft. 
 
Wordt met name gelijkgesteld met een “ongeval”, het overlijden dat 
het onmiddellijk gevolg is van een val, een verkeersongeval of 
een verdrinking.. 
 
De exacte omvang van de waarborgen, limieten en 
toetredingsvoorwaarden vindt u in de algemene voorwaarden van dit 
product die u gratis kunt verkrijgen in een kantoor of op 
www.bpostbank.be.  

Wat zijn de beperkingen? 
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• De waarborgen zijn verworven vanaf de toetreding tot de verzekering. De waarborgen worden jaarlijks op 1 januari stilzwijgend verlengd 
voor de duur van één jaar aan de voorwaarden en tarieven die van toepassing zijn op dat ogenblik, op voorwaarde dat de conventie tussen 
de nemer en de verzekeraar wordt verlengd en de bijdrage van de rekening afgehouden of betaald is. 

• Deze dekking eindigt in geval van: 
o Vervroegde opzegging (gratis) door u 
o Afsluiting van de verzekerde rekening  

• De nemer behoudt zich het recht voor om op de jaarlijkse vervaldag van de conventie een einde te maken aan de toetreding door middel 
van een kennisgeving aan de verzekerde minstens 3 maanden vóór de jaarlijkse vervaldag. 

• De verzekering neemt van rechtswege een einde wanneer de verzekerde geen houder of medehouder meer is van een verzekerde rekening 
en daardoor de hoedanigheid van verzekerde verliest. 

• De toetreder is verplicht bij het sluiten van de overeenkomst alle hem bekende omstandigheden nauwkeurig mee te delen die hij 
redelijkerwijs moet beschouwen als gegevens die van invloed kunnen zijn op de beoordeling van het risico door de verzekeraar. 

• Iedereen die aanspraak maakt op het voordeel van de verzekering in geval van overlijden door ongeval van de (mede)houder van de 
rekening moet: 

• Aangifte doen van het overlijden van de verzekerde bij een verkooppunt van bpost bank (uiterlijk 30 dagen na de gebeurtenis) 
• Het daartoe bestemde formulier ingevuld terugbezorgen (door de begunstigde en een geneesheer die verklaart dat het 

overlijden te wijten is aan het vermelde ongeval) 
• Dit formulier terugzenden naar het erop vermelde adres, samen met een uittreksel uit de overlijdensakte en het bewijs van 

de hoedanigheid van vergoedingsgerechtigde  
• In de algemene voorwaarden vindt u hierover meer informatie. 

Waar ben ik gedekt? 
 De dekking is overal ter wereld geldig. 

Wat zijn mijn verplichtingen? 

Wanneer begint en eindigt de dekking? 
 
 

De toetreding tot de verzekering is gratis 

Hoe zeg ik mijn contract op? 

Wanneer en hoe betaal ik? 
 

De houder of medehouder van een rekening die de verzekering onderschreven heeft op elk ogenblik de mogelijkheid om het voordeel van deze 
verzekering te weigeren door dit schriftelijk mee te delen aan de nemer. 
 
U hebt de mogelijkheid om binnen de 14 dagen na deze toetreding deze toetreding te herroepen door middel van een geschrift, gericht aan 
de verzekeraar en dit zonder motivering, zonder dat er u kosten aangerekend worden en met terugbetaling van de gestorte bijdrage.  
Bij ontstentenis van herroeping is de toetreding tot de verzekering definitief.  
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