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Belgische Verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0079

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.

Welk soort verzekering is dit?
De Huurverzekering VIVAY is een verzekering van het type diverse geldelijke verliezen (tak 16) die voorziet in de uitkering
van maandelijkse forfaitaire bedragen gedurende een beperkte periode in geval van onvrijwillige werkloosheid, volledige
invaliditeit of overlijden. Dit is een product van AG Insurance dat eventueel verkocht wordt door een tussenpersoon.

Wat is niet verzekerd?

Wat is verzekerd?
✓ In

het geval van onvrijwillige werkloosheid, keren wij
maandelijkse een vast bedrag uit, afhankelijk van de
gekozen formule. Onze prestatie is beperkt tot maximaal
zes maanden per schadegeval en per verzekeringsjaar.

✓
 Voor de waarborg “Werkloosheid”:
 het aflopen van een arbeidsovereenkomst voor
bepaalde duur, welke vorm dit contract ook heeft
 een ontslag omwille van een zware fout, een
beëindiging van de arbeidsovereenkomst in onderling
overleg of een ontslagname

✓ In het geval van je tijdelijke of blijvende, volledige invaliditeit
als gevolg van een ongeval of ziekte, keren wij een
maandelijks vast bedrag uit dat overeenkomt met de
gekozen formule. Onze prestatie is beperkt tot maximaal
zes maanden per schadegeval en per verzekeringsjaar. Het
invaliditeitspercentage dat recht geeft op de betaling van
een vast bedrag bedraagt minimaal 66%.

✓
 Voor de waarborg “Overlijden”:

 zelfmoord gepleegd binnen het jaar volgend op de
aanvangsdatum van het contract
 oorlog of burgeroorlog;

✓
 Voor de waarborg “Volledige invaliditeit”:

 invaliditeit als gevolg van een psychische aandoening
 een zelfmoordpoging of vrijwillige deelneming van jou
aan vechtpartijen, weddenschappen of uitdagingen

✓ In het geval van jouw overlijden, keren wij een vast bedrag
uit dat overeenkomt met de gekozen formule. Onze
prestatie is beperkt tot zes maanden.
De bovenstaande lijst is niet volledig. Om de exacte omvang
van de waarborgen, de limieten en aansluitingsvoorwaarden te
kennen, kun je de algemene voorwaarden van dit product gratis
raadplegen op www.vivay.be.

De bovenstaande lijst is niet volledig. Om de exacte omvang
van de waarborgen, de limieten en aansluitingsvoorwaarden te
kennen, kun je de algemene voorwaarden van dit product
gratis raadplegen op www.vivay.be.

Zijn er dekkingsbeperkingen?
!

Voor de waarborg “Werkloosheid” gebeurt de uitkering van
het vast bedrag ten vroegste na het verstrijken van de
wachttijd van 6 maanden vanaf de aanvangsdatum van het
contract en na het verstrijken van de eigen-risicotermijn van
minimaal 3 maanden na de datum van de werkloosheid
(naargelang de duur van de opzegtermijn).

!

Voor de waarborg “Volledige invaliditeit” gebeurt de
uitkering van het vast bedrag ten vroegste na het verstrijken
van een eigen-risicotermijn van 3 maanden na de datum van
het aanvangen van de volledige invaliditeit.
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Waar ben ik gedekt?
✔Waarborg “Werkloosheid”: de dekking is enkel in België geldig voor zover je effectief in België een werkloosheidsuitkering
ontvangt van een officiële instelling

✔Waarborg “Volledige invaliditeit”: de dekking is overal ter wereld geldig
✔Waarborg “Overlijden”: de dekking is overal ter wereld geldig

Wat zijn mijn verplichtingen?
• De verzekeringnemer 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 prestatie van de verzekeraar moet de verzekeringsnemer een premie betalen.
• Elke gebeurtenis die aanleiding kan geven tot een tussenkomst, moet zo snel mogelijk gemeld worden door de verzekeringsnemer
of de begunstigde. Hiervoor moet hij gebruikmaken van het elektronische formulier betreffende de gewenste waarborg dat
beschikbaar is op www.vivay.be en de documenten bezorgen op basis van de lijst die zich in de algemene voorwaarden op
www.vivay.be bevinden.
De verzekeraar behoudt het recht voor alle inlichtingen met betrekking tot het schadegeval te vragen die hij nodig acht om te bepalen
of de gebeurtenis aanleiding kan geven tot een tussenkomst.

Wanneer en hoe betaal ik?
De premies moeten maandelijks betaald worden op de eerste werkdag van de maand tijdens de hele duur van het contract en
uitsluitend via domiciliëring.

Wanneer begint en eindigt de dekking?
Het contract treedt in werking op de aanvangsdatum vermeld in de bijzondere voorwaarden en heeft een looptijd van maximaal één
jaar. Het contract wordt vervolgens stilzwijgend verlengd voor opeenvolgende periodes van één jaar tot de eerste van de maand,
volgend op de vijfenzestigste verjaardag van de verzekerde. Het contract eindigt van rechtswege bij overlijden van de verzekerde.

Hoe zeg ik mijn contract op?
Minstens drie maanden voor de jaarlijkse einddatum van het contract kan de verzekeringsnemer het contract opzeggen via een
aangetekende brief, bij deurwaardersexploot, door afgifte van de opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs of via om het even welk
ander wettelijk aanvaard communicatiemiddel.
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