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De Ombudsman kon in 49% van
de vragen een oplossing aanreiken
voor de consument. Wanneer dit niet
mogelijk is, geeft ze hem evenwel
de nodige informatie. De consument
zal dan het standpunt van de
verzekeringsonderneming, ook al is dit
negatief, beter kunnen begrijpen. Het zijn
veelal deze klachten, die aan de basis
liggen van de “Tips 2011”.
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Auto

 Stop als een controlelampje begint te branden!
Om enkele boodschappen in de stad te doen, neemt Sofie met haar
auto een weg in slechte staat. Plots voelt ze een schok. Even verder
valt haar auto stil. Ze laat de auto wegslepen en doet aangifte van het
ongeval bij haar Omniumverzekeraar, die een expert aanstelt om de
schade te ramen.
De expert stelt vast dat door de aanraking van het voertuig met het
wegdek, het oliecarter beschadigd is. Door het wegvloeien van de olie
verbrandde de motor. De motor moet dus vervangen worden. In zijn
verslag stipt de expert aan dat Sofie verder gereden is, hoewel het controlelampje van de olie flikkerde. De verzekeringsonderneming weigert
de kosten voor de vervanging van de motor. Zij is van mening dat Sofie,
door niet onmiddellijk te stoppen, de schade aan haar auto verergerd
heeft.
Ontgoocheld richt Sofie zich tot de Ombudsman.

De Ombudsman vraagt het dossier op bij de verzekeringsonderneming. Zij stelt vast dat het expertiseverslag duidelijk vermeldt dat de
motor vervangen moet worden omdat er zonder olie gereden werd en
dat het controlelampje effectief werkte. Sofie had dus moeten stoppen
om de schade te beperken.
De Ombudsman beschikt bijgevolg over geen enkel objectief gegeven
om de beslissing van de verzekeringsonderneming te betwisten. Sofie
gaat hiermee niet akkoord. De Ombudsman kan haar dan ook enkel
aanraden zich tot haar Rechtsbijstandsverzekeraar te wenden, die contractuele geschillen dekt. Via deze verzekering kan Sofie dan een vrij te
kiezen tegenexpert aanstellen.
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Auto

 Doe snel aangifte van de wijziging van uw voertuig!
Paul heeft met zijn Golf een verkeersongeval dat hij aangeeft aan zijn
verzekering BA-Auto. De verzekeraar weigert echter tussen te komen
omdat de Golf niet overeenstemt met het in de verzekeringsovereenkomst beschreven voertuig.
Aangezien Paul de Golf amper 6 dagen vóór het ongeval heeft
gekocht, begrijpt hij dit niet. In principe blijft de dekking BA gedurende
16 dagen behouden, zonder dat de verandering van voertuig binnen
die periode aan de verzekeringsonderneming meegedeeld moet worden.
Ontevreden richt Paul zich tot de Ombudsman.

De Ombudsman wint inlichtingen in bij de verzekeringsonderneming.
Zij kan aantonen dat het voertuig, dat in de bijzondere voorwaarden
van de overeenkomst opgegeven is, al een jaar geleden verkocht werd.
De termijn van 16 dagen bij wijziging van het voertuig begint te lopen
vanaf de eigendomsoverdracht van het voertuig vermeld in de bijzondere voorwaarden van het contract, en niet vanaf de aankoop van de
het vervangingsvoertuig 1.
De Ombudsman kan dan ook niet anders dan aan Paul uitleggen dat,
conform de omvang van de dekking BA, de Golf niet verzekerd was op
het ogenblik van het ongeval.

1

Art. 33 modelovereenkomst.
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Auto

 Contoleer bij een Omniumverzekering de te verzekeren
waarde van het voertuig!
In juni heeft Rik een ongeval. Zijn wagen wordt totaal verlies verklaard.
Hij vraagt de tussenkomst van zijn Omniumverzekeraar. Als hij de afrekening ontvangt, stelt hij vast dat deze opgemaakt is op basis van
een verzekerde waarde van 26 486 euro, terwijl in het contract sprake is
van een verzekerde waarde van 30 300 euro. Verbaasd richt hij zich tot
de verzekeringsonderneming. Deze stelt dat zij rekening houdt met de
waarde zoals die in de algemene voorwaarden beschreven staat.
Verwonderd wendt Rik zich tot de Ombudsman.

De Ombudsman vraagt het dossier bij de verzekeringsonderneming
op en onderzoekt de algemene voorwaarden. Deze stellen dat het
voertuig verzekerd moet worden op basis van de catalogusprijs, zonder BTW en zonder kortingen. De tussenpersoon had echter als te
verzekeren waarde de cataloguswaarde van het voertuig genomen,
exclusief de kortingen, maar inclusief de BTW, zoals bepaalde verzekeringsovereenkomsten op de markt voorzien. De bemiddelaar erkent
zijn vergissing.
Om de discussie te beëindigen, aanvaardt de verzekeringsonderneming om Rik te vergoeden op basis van de in de bijzondere voorwaarden vermelde waarde.
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Auto

 Neem snel maatregelen om stallingskosten te
beperken!
Caroline heeft een ongeval met haar auto. Ze geeft het aan bij de
verzekeraar die een expert aanstelt om het bedrag van de schade te
bepalen. Het voertuig staat gestald bij de garage. De tegenpartij betwist haar aansprakelijkheid. Caroline vraagt bijgevolg aan haar Rechtsbijstandsverzekeraar om verhaal uit te oefenen op deze tegenpartij.
Dit vergt enige tijd en na twee maanden vraagt de garage stallings
kosten. Caroline vindt dat zij in haar recht is en weigert die kosten evenals de herstellingskosten te betalen. Ze vraagt haar Rechtsbijstandsverzekeraar de herstellingskosten voor te schieten. De verzekeraar weigert.
Caroline is alles behalve tevreden en vraagt de Ombudsman om tussen
te komen.

De Ombudsman wijst Caroline op de rol van de Rechtsbijstandsverzekeraar, namelijk haar bij te staan in de te ondernemen stappen ten aanzien van de tegenpartij. Bovendien voorzien de algemene voorwaarden van haar polis niet dat de verzekeraar het geld voorschiet.
De Ombudsman vestigt vervolgens de aandacht van Caroline op het
feit dat meestal de stallingskosten enkel terugbetaald worden voor de
periode die nodig is voor de expertise en het uitvoeren van de herstellingswerken.
Hierbij herinnert de Ombudsman Caroline er ook aan dat zij volgens
de wet alles in het werk moet stellen om de schade te beperken 2. In
afwachting van een uitspraak over de aansprakelijkheidsdiscussie, zou
zij haar voertuig van bij de garage kunnen laten weghalen en thuis
stallen. Ze kan het ook laten herstellen en een financiering aangaan
om deze herstellingskosten te betalen. De kosten hiervan kunnen toegevoegd worden aan de schade-eis die aan de tegenpartij gericht zal
worden.

2

Art. 20 W.L.V.O.
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Brand

 Onthoud dat niet alle kosten van een tegenexpertise
worden terugbetaald!
Bij het thuiskomen van een avondje uit stelt Wim vast dat de kelderverdieping van zijn woning ondergelopen is. De volgende morgen
contacteert hij een expert om de oorzaak van het schadegeval op te
sporen. Op grond van dit verslag geeft hij het schadegeval aan bij zijn
Brandverzekeraar.
De verzekeringsonderneming stelt op haar beurt een expert aan. Die
gaat ter plaatse en stelt een verslag op dat Wim voor akkoord ondertekent. Op basis hiervan vergoedt de verzekeringsonderneming Wim. Hij
eist echter ook nog de terugbetaling van de erelonen van zijn expert.
De verzekeraar weigert dit, omdat het niet gaat om expertisekosten die
betrekking hebben op het schadebedrag.
Verbaasd richt Wim zich tot de Ombudsman.

De Ombudsman neemt contact op met de verzekeringsonderneming
die haar de algemene voorwaarden bezorgt. Zij voorzien in de terugbetaling van het ereloon en de kosten van een expert, die tussenkomt
in geval van betwisting van het bedrag van de vergoeding 3. Wim had
echter een expert ingeschakeld om de oorzaak van de schade op te
sporen. Dergelijke kosten worden in het onderschreven contract niet
gedekt.
De Ombudsman kan bijgevolg alleen maar bevestigen dat de weigering van terugbetaling volkomen terecht is.

3

Overeenkomstig art. 67 §2,2° W.L.V.O.
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Brand

 Baat u een handelszaak uit? Kijk dan na of u
verzekerd bent voor Natuurrampen!
Edward baat een meubelwinkel uit. In de kelder van deze zaak bevindt
zich zijn stock. Na de hevige regenval van juli 2010 kunnen de openbare
rioleringen het water niet slikken en loopt de kelderverdieping onder
water. Het vervuilde water beschadigt de onderkant van de meubels.
Edward vraagt terugbetaling van zijn schade aan zijn Brandverzekeraar.
Deze weigert tussenkomst te verlenen. Edward verneemt echter dat
zijn buren wel vergoed zijn voor hun schade. Aangezien hij de weigering niet kan aanvaarden, contacteert hij de Ombudsman.

De Ombudsman richt zich tot de verzekeringsonderneming en neemt
kennis van de verschillende elementen van het dossier. Hieruit blijkt
dat het water is binnengedrongen via het keldergat. Deze oorzaak
van schade is dus niet verzekerd in de waarborg Waterschade van het
verzekeringscontract.
Aangezien de schade veroorzaakt is door een overstroming, onderzoekt de Ombudsman vervolgens of de schade kan terugbetaald
worden in kader van de waarborg Natuurrampen. Bij analyse van het
contract stelt zij evenwel vast dat deze waarborg niet is opgenomen
in het verzekeringscontract. De verzekeringstussenpersoon en Edward
waren niet op de hoogte dat deze waarborg uitdrukkelijk moest gevraagd worden voor bedrijfsrisico’s. Deze dekking is immers enkel wettelijk verplicht voor de “eenvoudige risico’s” (dit zijn hoofdzakelijk de
privéwoningen) 4.
De Ombudsman kon dan ook enkel bevestigen dat het standpunt van
de verzekeringsonderneming gegrond was. Zij heeft wel een gebrek in
de adviesverplichting van de verzekeringstussenpersoon opgeworpen.

4

 Art. 68-1 W.L.V.O.; art. 5 van K.B. van 24 december 1992 tot uitvoering van de wet van 25 juni 1992 op
de landverzekeringsovereenkomst, B.S., 31 december 1992.
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Rechtsbijstand

 Vergeet niet dat de tussenkomst van de verzekeraar
in de externe verdedigingskosten beperkt is!
Erik vraagt in 2006 tussenkomst aan zijn Rechtsbijstandsverzekeraar
voor een geschil met zijn buur.
Tijdens de gerechtsprocedure bezorgt de advocaat geen tussentijdse
afrekening. Hij vraagt enkel de terugbetaling van de gerechtskosten. Bij
het afsluiten van het dossier ontvangt de verzekeraar de afrekening van
alle kosten. Hij stelt daarbij vast dat deze de maximumdekking van de
verzekeringsovereenkomst overschrijdt. Hij beperkt dan ook de terugbetaling van de kosten tot dit bedrag.
Erik betwist deze beslissing omdat hij noch zijn advocaat van dit maximumbedrag in kennis werden gesteld.
Aangezien de verzekeringsonderneming bij haar standpunt blijft,
wendt een geïrriteerde Erik zich tot de Ombudsman.

De Ombudsman kijkt de algemene voorwaarden van het verzekeringscontract na. Die vermelden wel degelijk het maximumbedrag van de
tussenkomst van de verzekeraar. De bijzondere voorwaarden verwijzen
naar de algemene voorwaarden en werden door Erik ondertekend. In
de brief waarmee de verzekeringsonderneming de opdracht van de
advocaat bevestigt, werd bovendien verduidelijkt dat hij gemandateerd is binnen de perken van de contractuele voorwaarden. Erik ontving een kopie van deze brief.
Op basis van deze gegevens, meent de maatschappij dat Erik en zijn
advocaat op de hoogte hadden moeten zijn van het maximumbedrag
van de financiële tussenkomst. De Ombudsman betreurt dat de maatschappij, bij de aanvang van de procedure, het contractueel vastgelegde plafond niet expliciet heeft bevestigd, zoals voorzien in de huidige
gedragsregels van de Rechtsbijstandsverzekeraars 5. De Ombudsman
kan het ingenomen standpunt op juridisch vlak echter niet verder
betwisten.

5

Gedragsregels van de Rechtbijstandsverzekeraars, www.assuralia.be/
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Bijstand

 Contacteer uw verzekeraar alvorens bepaalde kosten
te maken!
Tijdens zijn vakantie in Spanje moet Patrick dringend in het ziekenhuis
opgenomen worden wegens erge rugpijn. De artsen slagen er niet in
een diagnose te stellen. De familie richt zich tot de behandelende geneesheer in België die vreest voor een herval van kanker. Op aanraden
van deze arts zorgt de familie voor de repatriëring van Patrick en huurt
hiervoor een privévliegtuig. Bij zijn terugkeer in België vraagt Patrick
de terugbetaling van repatriëringskosten aan zijn Bijstandsverzekeraar,
zijnde 10 000 euro. De verzekeringsonderneming weigert echter tussen te komen aangezien zij vóór de repatriëring niet op de hoogte van
de situatie gebracht werd.
Ontgoocheld richt Patrick zich tot de Ombudsman.

De Ombudsman vraagt alle elementen van het dossier bij de verzekeringsonderneming op. Zij stelt vast dat Patrick volgens de algemene voorwaarden haar van zijn opname in het ziekenhuis in Spanje
had moeten verwittigen en een repatriëringsaanvraag had moeten
indienen. Op grond van de objectieve gegevens van het dossier
is het evenwel duidelijk dat een repatriëring noodzakelijk was. De
kosten konden wel beperkt worden door de huur van drie zitplaatsen in een lijnvliegtuig, wat ongeveer neerkomt op 2 000 euro. De
Ombudsman kan de verzekeringsonderneming overtuigen om dit
bedrag als vergoeding uit te keren.
De Ombudsman legt aan Patrick uit dat hij wettelijk verplicht was zijn
schade te beperken 6. Hij had vooraf zijn verzekeraar moeten contacteren op straffe van, volgens het verzekeringscontract, weigering van tussenkomst. Op grond van deze uitleg is Patrick tevreden en aanvaardt
het aanbod van de verzekeraar.

6

Art. 20 W.L.V.O.
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Gezondheidszorgen

 Wees ervan bewust dat de opzeg van een
overeenkomst onherroepelijk is!
Om haar gezin tegen de kosten van een mogelijke ziekenhuisopname
te verzekeren, onderschrijft Eva een Hospitalisatieverzekering. In 2010
vindt ze een nieuwe baan en haar werkgever stelt haar voor aan te
sluiten bij de collectieve Hospitalisatieverzekering. Eva stemt hiermee
in en zegt haar eigen individuele verzekering, die alle gezinsleden
dekt, op.
Tijdens haar proefperiode wordt ze echter ontslagen. Eva vraagt aan
haar verzekeraar haar vroegere individuele Hospitalisatieverzekering
opnieuw in werking te stellen.
De verzekeringsonderneming weigert dit. Zij stelt wel een nieuw contract voor. Daarbij moet Eva opnieuw de medische formulieren invullen, wat zij weigert te doen. Ze lijdt namelijk aan de ziekte van Crohn
waarvoor ze al in 2006 gehospitaliseerd werd. Bovendien werd haar
echtgenoot sinds de opzeg van het collectief contract in het ziekenhuis opgenomen wegens spijsverteringsproblemen.
Teleurgesteld wendt ze zich tot de Ombudsman.

De Ombudsman neemt contact op met de verzekeringsonderneming.
Aangezien het contract door Eva geldig werd opgezegd, heeft de
verzekeringsonderneming het recht een nieuw contract voor te stellen
waarbij de voorafbestaande toestand niet kan verzekerd worden.
Na enige discussie aanvaardt de verzekeringsonderneming toch om
Eva en haar kinderen te verzekeren zonder de voorafbestaande toestand uit te sluiten. Ze weigert echter de kosten voor de ziekenhuisopname van haar man ten laste te nemen, omdat deze kosten dateren
van na de opzeg van het contract. De verzekeraar kent wel een dekking toe voor de toekomst, maar met uitsluiting van de reden van deze
ziekenhuisopname.
Op grond hiervan raadt de Ombudsman Eva aan dit minnelijk voorstel
te aanvaarden.
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Gezondheidszorgen

 Informeer uw verzekeraar onmiddellijk van de
geboorte van uw kind!
Mia, Marcel en hun drie kinderen zijn gedekt door een Hospitalisatieverzekering. In februari 2010 schenkt Mia het leven aan hun vierde kind,
Tom.
Een jaar later, terwijl ze documenten aan het klasseren is, stelt Mia vast
dat Tom nog altijd niet is opgenomen in de dekking van de Hospitalisatieverzekering. Ze doet onmiddellijk het nodige en geeft hierbij aan
dat Tom sinds zijn geboorte aan een oogziekte lijdt. De verzekeringsonderneming aanvaardt Tom op te nemen, maar sluit de oogproblemen
uit de dekking uit.
Verbaasd neemt Mia contact op met de Ombudsman.

Aangezien Tom een nieuw risico voor de verzekeringsonderneming is,
mag deze laatste de voorwaarden, waaronder zij dit risico aanvaardt,
bepalen. De algemene voorwaarden van het contract voorzien in de
dekking van een pasgeboren kind. De wachttijd van drie maanden die
op nieuwe verzekerden toegepast wordt, geldt niet voor pasgeboren
kinderen op voorwaarde dat de aansluiting gevraagd wordt binnen de
maand na de geboorte. Op die manier zijn aangeboren ziektes, die binnen de drie maanden ontdekt worden, toch gedekt.
De toevoeging van Tom in de dekking werd niet aangevraagd binnen
de maand na zijn geboorte. De Ombudsman moet bijgevolg aan Mia
bevestigen dat de verzekeringsonderneming een wachttermijn van
drie maanden mag voorzien en dat alle ziektes die zich binnen die termijn voordoen, uitgesloten kunnen worden. Dit is jammer genoeg het
geval voor de oogziekte van Tom.
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Leven

 Vergeet niet dat uw Levensverzekering een vaste
looptijd kan hebben!
Alex heeft een Levensverzekering Tak 23 van bepaalde duur onderschreven. Ingevolge de financiële crisis in de jaren 2001-2002 besluit
hij zijn overeenkomst in een Levensverzekering Tak 21 om te zetten,
omdat bij dit product de uitbetaling van een welbepaald kapitaal gewaarborgd wordt op de vervaldag.
In 2010 vervalt zijn contract. Als de verzekeringsonderneming hem op
de hoogte brengt, vraagt Alex zijn kapitaal opnieuw te beleggen. De
verzekeraar maakt hem duidelijk dat hij hiervoor een nieuwe overeenkomst moet afsluiten, en dat een taks van 1,1% evenals de instapkosten
van 3% aangerekend zullen worden.
Verbaasd richt Alex zich tot de Ombudsman.

De Ombudsman vraagt het dossier op bij de verzekeringsonderneming. Na onderzoek van de intekendocumenten stelt zij vast dat Alex
ingetekend heeft op een belegging voor een bedrag van 100 000 euro
met een looptijd van acht jaar en één maand. Aangezien het om een
overeenkomst van bepaalde duur gaat, is de verzekeringsonderneming verplicht die te vereffenen.
Bijgevolg kan de Ombudsman tegenover Alex alleen maar bevestigen
dat hij verplicht is een nieuwe overeenkomst te onderschrijven als
hij zijn kapitaal opnieuw wil beleggen. Hij zal hiervoor de bijhorende
taksen en instapkosten moeten betalen. Zij heeft wel aan Alex herinnerd dat er op de markt eveneens overeenkomsten van onbepaalde
duur bestaan.
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Leven

 Controleer de opzeg van de bijgaande
verzekeringscontracten in geval van vervroegde
terugbetaling van een hypothecaire lening!
In 2000 kocht Mark een woning en ging hiervoor een hypothecaire lening aan. Hij moest eveneens een Schuldsaldoverzekering ter dekking
van zijn overlijden onderschrijven. In 2008 kan hij zijn lening dankzij
een erfenis vervroegd terugbetalen. Enkele jaren later stelt hij vast dat
hij nog steeds de premie voor de Schuldsaldoverzekering betaalt. Aangezien hij zijn lening terugbetaald heeft, is hij van mening dat deze
verzekering op hetzelfde ogenblik geannuleerd had moeten worden.
Hij verzoekt de verzekeringsonderneming dan ook om terugbetaling
van de premies.
De verzekeringsonderneming gaat akkoord om de overeenkomst op te
zeggen op datum van de aanvraag in 2011, maar weigert de vroegere
premies terug te betalen omdat het risico nog niet verdwenen was.
Ontevreden wendt Mark zich tot de Ombudsman.

De Ombudsman neemt kennis van het dossier. De Schuldsaldoverzekering dekt het overlijdensrisico van Mark. Het bij overlijden uit te betalen kapitaal is gekoppeld aan het resterend bedrag van de lening op
basis van een aflossingstabel. Het contract bepaalt dat dit kapitaal aan
de kredietinstelling betaald zal worden. Indien de lening terugbetaald
is, zal het kapitaal aan de wettelijke erfgenamen uitgekeerd worden.
De Ombudsman legt Mark uit dat, indien hij tussen 2008 en 2011 overleden was, de verzekeringsonderneming het kapitaal aan zijn erfgenamen had moeten betalen. Bijgevolg is het normaal dat zij de premie
behoudt, die diende voor de dekking van dit risico. Door deze bijkomende informatie begrijpt Mark dat hij niet voor niets betaald heeft.

Ombudsman van de Verzekeringen - Tips 2011

TIP

13

Leven

 Ga na of op uw leeftijd de perequatie nog
voordelig is!
In 1992 onderschrijft Jan een Levensverzekering met gewaarborgd
kapitaal.
In 2010, op de vervaldag van het contract, deelt de verzekeraar hem
het bedrag mee dat zal worden uitbetaald. Bij het maken van de berekening stelt Jan vast dat het kapitaal dat hem uitgekeerd zal worden,
lager is dan het bedrag van de premies die hij gedurende 18 jaar gestort heeft. Teleurgesteld richt hij zich tot de Ombudsman.

Een Levensverzekering kan niet vergeleken worden met een spaarboekje, waarop alle gestorte bedragen interest opbrengen. Bij een
Levensverzekering wordt het betaalde bedrag pas belegd na aftrek van
de kosten, de taksen en de premie voor het dekken van het overlijdensrisico.
De Ombudsman stelt vast dat bij het aangaan van het verzekeringscontract een rendement over de hele looptijd van 5% (of 250 euro)
beloofd was. Door de clausule van automatische verhoging van het
kapitaal en de premies in functie van de inflatie (perequatie), valt het
eindkapitaal uiteindelijk lager uit dan het totaal aan betaalde premies.
Bij elke perequatie worden de lasten telkens opnieuw berekend op het
verzekerd aanvullend kapitaal. Aangezien het overlijdensrisico met de
leeftijd toeneemt, stijgen ook de kosten van de Overlijdensverzekering
jaar na jaar. Vanaf een bepaalde leeftijd is de perequatie dan ook niet
langer interessant. De verzekeraar had Jan hiervan op de hoogte moeten brengen.
Op grond van deze argumenten stemt de verzekeraar ermee in Jan een
aanvullend bedrag van 250 euro te betalen. Dit bedrag stemt overeen
met het rendement dat voorzien was bij het onderschrijven van het
contract. Jan is tevreden met de voorgestelde oplossing.
Op basis van dit dossier, beslist de verzekeraar bovendien het mechanisme van de automatische perequatie te herzien.
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 Doe navraag over de waarderingsmethode alvorens
een buitenlands verzekeringsproduct af te kopen!
Vera onderschreef in 2007 een Levensverzekering van 150 000 euro bij
een buitenlandse verzekeraar. Hoewel dit een Tak 23-product is, belooft
de verzekeraar een gewaarborgd kapitaal op einddatum. Door de economische crisis vraagt Vera de afkoop van het product.
Bij ontvangst van haar kapitaal stelt ze vast dat de verzekeraar, naast
de afkoopvergoeding van 4 500 euro, eveneens een bedrag van
23 000 euro onder de vorm van een MVA 7 afhoudt. Vera stelt zich de
vraag of dit toegelaten is en richt zich tot de Ombudsman.

De Belgische reglementering is vrij summier omtrent de kosten die een
verzekeraar mag aanrekenen en voorziet zelfs niets rond de MVA. Het
contract bepaalt dat de verzekeraar onder bepaalde omstandigheden
een MVA kan toepassen. De vraag is of deze MVA moet beschouwd
worden als afkoopkosten, die wettelijk niet hoger mogen zijn dan 5% 8.
De buitenlandse verzekeraar weigert de MVA te laten vallen onder
afkoopkosten. Hij verwijst hierbij naar de berekening van een MVA,
die gebaseerd is op de werkelijke waarde van het fonds. Volgens het
contract zal het fonds met een gelijke vaste waarde stijgen om te komen aan het gewaarborgd kapitaal. De werkelijke waarde kan door
de beursomstandigheden echter verschillen van de vooropgestelde
waarde. De werkelijke waarde zou kunnen geraadpleegd worden op
het internet. Indien deze hoger ligt op het moment van afkoop zal de
verzekerde een bonus krijgen. Indien deze lager ligt zal de verzekeraar
een aanpassing doorvoeren onder vorm van MVA.
Hoewel deze praktijk uitzonderlijk is op de Belgische markt, komt dit
vrij veel voor bij de buitenlandse ondernemingen. Aangezien de Belgische reglementering hierover niets voorziet, kan de Ombudsman de
beperkte transparantie over dit systeem bij de verkoop van het product
enkel maar betreuren.

7
8

 MarktWaardeVermindering, zie ook Cijfers en Analyse 2010 Ombudsman van de Verzekeringen, p. 38.
Art. 30 §2 K.B. Leven.
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Leven – Groepsverzekering

 Kijk de waarborg Overlijden van uw
Groepsverzekering na als u uw ontslag indient!
Bernard werkte gedurende 20 jaar in een bedrijf waar hij een Groepsverzekering heeft. In 2003 beslist hij zich als zelfstandige te vestigen.
Bernard en zijn vrouw Ingrid rekenen op de bedragen, die ze in het
kader van de Groepsverzekering gespaard hebben, om hun pensioen
te financieren.
Jammer genoeg overlijdt Bernard voordat hij de leeftijd van 60 jaar bereikt. Ingrid neemt contact op met de Groepsverzekeraar om het bij
overlijden voorziene kapitaal van de Groepsverzekering op te vragen.
De verzekeraar antwoordt haar dat het verzekeringsplan, dat door de
werkgever van Bernard onderschreven werd, niet in een overlijdenskapitaal voorziet als de werknemer het bedrijf verlaat.
Ontgoocheld verzoekt Ingrid de Ombudsman tussen te komen.

De Ombudsman wendt zich tot de verzekeringsonderneming om het
contract en het pensioenreglement na te kijken, die als basis dienen
voor de door de Groepsverzekering gedekte waarborgen. Daarin staat
vermeld dat bij vrijwillig vertrek of ontslag, enkel de betaling van een
kapitaal bij leven op 65 jaar verworven blijft. Het kapitaal Overlijden valt
bijgevolg weg.
Op deze basis had de verzekeraar trouwens aan Bernard een overzicht
bezorgd, waarop de waarborgen bij leven vermeld stonden. Dit document vermeldde niets in geval van overlijden.
De Ombudsman moet dan ook tegenover Ingrid bevestigen dat het
standpunt van de verzekeringsonderneming juridisch gegrond is.
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Tussenpersoon

 Lees het formulier, dat door uw tussenpersoon wordt
ingevuld, na alvorens uw handtekening te zetten!
Kate beslist een maagring te laten plaatsen, waarvoor ze de tussenkomst van haar Hospitalisatieverzekeraar vraagt. De raadsgeneesheer
van de verzekeraar stelt vast dat Kate al jaren aan obesitas lijdt. Deze
informatie blijkt niet uit de medische vragenlijst, die ze bij het sluiten
van de overeenkomst ondertekende. De verzekeraar weigert bijgevolg
tussen te komen en roept de nietigheid van de overeenkomst in.
Kate is verwonderd. Ze heeft wel degelijk de medische vragenlijst ondertekend, maar het is haar makelaar die de vragenlijst ingevuld heeft.
Kate heeft die echter niet nagelezen. Zij is van mening dat hij verantwoordelijk is en verzoekt de Ombudsman tussen te komen.

De Ombudsman ondervraagt de makelaar en de verzekeraar. De
Ombudsman stelt vast dat het gewicht en de lengte van Kate niet correct meegedeeld zijn. De vragenlijst vermeldt immers een lengte van
1 m 69 en een gewicht van 80 kg, zijnde een BMI van 26,4. Volgens de
medische verslagen bedraagt de BMI van Kate, sinds meer dan 5 jaar,
45! In werkelijkheid is ze 1 m 58 groot en weegt ze 105 kg.
De makelaar antwoordt dat hij de gegevens, die Kate hem mondeling
verstrekt heeft, noteerde. Zo vermeldde hij een bevalling van 2005, hetgeen volgens hem bewijst dat hij Kate wel degelijk ondervraagd heeft.
Bovendien bevestigt het formulier dat alle gegevens bindend zijn voor
de ondertekenaar, zelfs al werden zij door een derde ingevuld. Door
haar handtekening te plaatsen, ging Kate dan ook akkoord met de inhoud.
Op grond van al die elementen wijst de Ombudsman Kate erop dat de
gegevens uit de medische vragenlijst van essentieel belang zijn om het
risico te beoordelen en dat zij door haar handtekening te zetten, deze
bevestigd heeft. Dergelijk opzettelijk verkeerd meedelen van informatie
wordt door de wet bestraft met de nietigheid van de overeenkomst 9.

9

Art. 6 W.L.V.O.
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