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BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER

art. 1 De onderschrijver kan de overeenkomst zonder boete en zonder motivering opzeggen per aangetekende
brief binnen 30 kalenderdagen naar Korﬁne NV, Nijverheidskaai 3/0021, 8500 Kortrijk. Deze termijn loopt
vanaf de dag waarop de verzekeraar aan de onderschrijver(s) heeft meegedeeld dat de overeenkomst
gesloten is of vanaf de dag waarop de onderschrijver(s) de contractvoorwaarden en de precontractuele
informatie op een duurzame drager heeft/hebben ontvangen, indien dit later is.
De opzegging door de onderschrijver(s) heeft onmiddellijk gevolg op het ogenblik van de kennisgeving.
De verzekeraar betaalt alle bedragen terug die hij van de onderschrijver(s) krachtens deze overeenkomst
heeft ontvangen. Hij beschikt hiervoor over een termijn van 30 kalenderdagen die loopt vanaf de dag waarop
de verzekeraar de kennisgeving van de opzegging ontvangt.
art. 2 Beding van aanwas (dit artikel is alleen geldig indien de overeenkomst is onderschreven door
twee natuurlijke onderschrijvers). De onderschrijvers van deze overeenkomst komen wederzijds overeen
dat bij overlijden van één van hen, diens deel in de overeenkomst zal toekomen aan de langstlevende
onderschrijver. Aldus geniet de langstlevende van de onderschrijvers verder van de ﬁnanciële zekerheid
die deze overeenkomst biedt en waarvoor deze werd aangegaan. De langstlevende onderschrijver zal niets
verschuldigd zijn aan de nalatenschap van de eerststervende onderschrijver. Dit beding van aanwas wordt
aangegaan voor de duur van de overeenkomst. Eerder kan er alleen maar een einde aan gesteld worden
met onderlinge toestemming.
art. 3 De overeenkomst treedt in werking op de in de Bijzondere Voorwaarden vermelde datum maar
ten vroegste op de betaaldatum en na ontvangst van een volledig en correct ingevuld voorstelformulier,
ondertekend door huurder(s) en verhuurder(s). De verzekeraar kan alle belastingen, bijdragen en
lasten, van welke aard ook, die kunnen worden geheven op de enige storting, het rekeningtegoed, de
beleggingsopbrengsten, of welke uitkering ook (met inbegrip van opzegging en opname), ten laste van de
onderschrijver of de begunstigde leggen.
art. 4 Het Belgische recht is van toepassing op de precontractuele betrekkingen tussen de verzekeraar,
verzekeringstussenpersoon en de consument.
art. 5 Het Belgische recht is van toepassing op de verzekeringsovereenkomst, tenzij anders is bepaald door
de artikelen 313 tot en met 319 van de wet van 4 april 2014 betreﬀende de verzekeringen.
art. 6 De Belgische rechtbanken zijn bevoegd voor eventuele geschillen die zouden ontstaan met betrekking
tot de verzekeringsovereenkomst, tenzij anders is bepaald door de artikelen 6, 7, 10 tot en met 16 van de
Europese Verordening nr. 1215/2012 van 12 december 2012 van het Europees Parlement en de Raad
betreﬀende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke
en handelszaken.
art. 7 Elke klacht met betrekking tot de verzekeringsovereenkomst kan gericht worden aan : Dienst
Klachtenmanagement Korﬁne NV • Nijverheidskaai 3/0021 te 8500 Kortrijk • tel. : 056 21 61 82 • fax : 056
35 76 99 • e-mail : klacht@korﬁne.be. Daarnaast kunnen klachten steeds gericht worden aan de VZW
Ombudsman van de Verzekeringen • de Meeüssquare 35, 1000 Brussel • tel. : 02 547 58 71 • fax : 02 547 59
75 • info@ombudsman.as • www.ombudsman.as. Klachten moeten schriftelijk worden ingediend.
Het indienen van een klacht doet geen afbreuk aan de mogelijkheid voor de onderschrijver(s) om een
gerechtelijke procedure aan te spannen.
art. 8 De Pre-contractuele informatie, de ﬁnanciële infoﬁche, het voorstel, de Algemene en de Bijzondere
Voorwaarden van de verzekeringsovereenkomst zijn beschikbaar in het Nederlands en het Frans. U kunt
de Pre-contractuele informatie en de Algemene Voorwaarden ook via www.korﬁne.be raadplegen in het
Nederlands en het Frans. De schriftelijke communicatie na het afsluiten van de verzekeringsovereenkomst
zal in het Nederlands of Frans gebeuren, naar keuze van de onderschrijver.

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door Korﬁne NV, Nijverheidskaai 3/0021 te 8500 Kortrijk, met het
oog op klantenadministratie, beheer en uitvoering van de polissen, boekhouding en facturatie, herverzekering
evenals marketing en gepersonaliseerde publiciteit. Uw persoonsgegevens kunnen ook worden doorgegeven
aan derden die betrokken zijn bij de activiteiten van Korﬁne NV of haar commerciële partners.
Korﬁne NV hecht veel belang aan uw persoonlijke levenssfeer en stelt alles in het werk om de
persoonsgegevens die op u betrekking hebben, te beschermen en te verwerken in overeenstemming
met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten
opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (de privacywet). U hebt het recht alle gegevens die op u
betrekking hebben, in te kijken en desgevallend te wijzigen of te laten verwijderen volgens de voorwaarden
voorzien in de wet. U kan zich steeds kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct
marketing. Om gebruik te maken van deze rechten, richt U zich tot het volgende e-mail adres : info@korﬁne.
be.
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Bijkomende productinformatie is terug te vinden in de ﬁnanciële infoﬁche die wij u bezorgden. Wij raden u
aan deze zorgvuldig te bestuderen. U kunt deze ﬁnanciële infoﬁche ook altijd raaplegen via www.korﬁne.be
raadplegen in het Nederlands en het Frans.

