Koninklijk besluit van 22 februari 1991 houdende algemeen reglement betreffende de
controle op de verzekeringsondernemingen , B.S. 11 april 1991, err., B.S. 6 juli 1991

Art. 15
[§ 1.
Voor het sluiten van de verzekeringsovereenkomst dient de verzekeringsonderneming de
volgende inlichtingen aan de verzekeringnemer mee te delen:
a) voor de groep van activiteiten “niet-leven”:
1° de naam van [het land] waar de maatschappelijke zetel en, in voorkomend geval, waar
het bijkantoor waarmee de overeenkomst zal worden gesloten, is gevestigd.
Wanneer aan de verzekeringnemer documenten worden verstrekt moeten daarin de in het eerste
lid bedoelde inlichtingen worden verstrekt.
Die inlichtingen moeten niet worden verstrekt wanneer het gaat over grote risico's zoals
gedefinieerd in artikel 1, 7;

2° het recht dat op de overeenkomst van toepassing is, hetzij wanneer de partijen geen
vrijheid van rechtskeuze hebben, hetzij ten gevolge van de keuze die de verzekeraar voorstelt als
zulks wel het geval is;
3° de aanduiding dat elke klacht over de overeenkomst kan worden gericht aan de
[Ombudsdienst Verzekeringen], met vermelding van diens adres, onverminderd de mogelijkheid
voor de verzekeringnemer een gerechtelijke procedure aan te spannen.

De inlichtingen bedoeld in de punten 2° en 3° moeten slechts worden verstrekt wanneer de
verzekeringnemer een natuurlijk persoon is.
b) voor de groep van activiteiten “leven”:
1° de naam of de firmanaam en de rechtsvorm van de verzekeringsonderneming;
2° de naam van [het land] waar de maatschappelijke zetel en, in voorkomend geval, waar
het agentschap of het bijkantoor waarmee de overeenkomst zal worden gesloten, is gevestigd;
3° het adres van de maatschappelijke zetel en, in voorkomend geval, van het agentschap of
het bijkantoor waarmee de overeenkomst zal worden gesloten;
4° de omschrijving van elke verzekeringsdekking en keuzemogelijkheid;
5° de looptijd van de overeenkomst;
6° de wijze van beëindiging van de overeenkomst;

7° de wijze en duur van betaling van de premies;
8° de wijze van uitoefening van het recht van opzegging;
9°

de

inlichtingen

over

de

premies

voor

iedere

verzekeringsdekking,

zowel

de

hoofddekking als de aanvullende dekkingen, indien zulke inlichtingen dienstig blijken;
10° het recht dat op de overeenkomst van toepassing is, hetzij wanneer de partijen geen
vrijheid van rechtskeuze hebben, hetzij ten gevolge van de keuze die de verzekeraar voorstelt als
zulks wel het geval is;
11° de aanduiding dat elke klacht over de overeenkomst kan worden gericht aan de
[Ombudsdienst Verzekeringen], met vermelding van diens adres, onverminderd de mogelijkheid
voor de verzekeringnemer een gerechtelijke procedure aan te spannen;
12° de wijze van berekening en toewijzing van winstdelingen;
13° de gegevens over de afkoop- en reductie-waarden en in hoeverre deze zijn
gegarandeerd;
14° de opsomming van de gebruikte referentiewaarden (rekeneenheden) in verzekeringen
verbonden met beleggingsfondsen;
15° gegevens over de aard van de activa die tegenover de verzekeringen verbonden met
beleggingsfondsen staan;
16° algemene indicatie betreffende de op de overeenkomst toepasselijke belastingregeling.
§ 2.
Op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst en gedurende de ganse looptijd ervan,
moet de verzekeringnemer de volgende inlichtingen van de verzekeringsonderneming verkrijgen:
a) voor de groep van activiteiten “niet-leven”:
1° de naam en het adres van de maatschappelijke zetel en, in voorkomend geval, van het
bijkantoor van de verzekeringsonderneming dat de dekking verleent;
2° de naam en het adres van de vertegenwoordiger van de verzekeringsonderneming
bedoeld in artikel 68, § 1, 4°, tweede streepje van de wet.

De inlichtingen bedoeld in 1° en 2° moeten ook worden vermeld op elk ander document dan de
overeenkomst waarbij dekking wordt verleend;
b) voor de groep van activiteiten “leven”:
Naast de algemene en speciale voorwaarden die aan de verzekeringnemer moeten worden
meegedeeld, dienen aan deze laatste ook de onderstaande inlichtingen te worden verstrekt:
– iedere wijziging van de naam of de firmanaam, de rechtsvorm of het adres van de
maatschappelijke zetel en, in voorkomend geval, van het agentschap of bijkantoor waarmede de
overeenkomst is gesloten;

– alle inlichtingen betreffende de punten 4° tot en met 7°, 9°, 12° [tot en met 15°] van § 1, b)
in geval van aanhangsels bij de overeenkomst of wijziging van de daarop van toepassing zijnde
wetgeving;
– elk jaar, inlichtingen betreffende de situatie van de winstdeling.
§ 3.
De in § 1, b) en § 2, b) bedoelde inlichtingen moeten duidelijk, nauwkeurig en schriftelijk worden
geformuleerd en minstens in de taal die bij wet of decreet wordt opgelegd.
§ 4.
De overeenkomsten inzake de verplichte aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen vermelden
de volgende elementen afzonderlijk:
1° de elementen die in aanmerking werden genomen om het bedrag van de bijpremie en de
verminderingen te bepalen die tussenkomen in de berekening van de handelspremie;
2° [in voorkomend geval, de inlichtingen bedoeld in artikel 1bis van het koninklijk besluit
van

14

december

1992

betreffende

de

modelovereenkomst

voor

de

verplichte

aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen;]
3° de handelspremie en, in voorkomend geval, de index van kracht op het ogenblik van de
onderschrijving.
De kwitanties of de vervaldagberichten inzake dezelfde overeenkomsten vermelden de volgende
elementen afzonderlijk:
1° [in voorkomend geval, de wijzigingen die zich sinds de vorige vervaldag als gevolg van
de toepassing van het a posteriori personalisatiemechanisme hebben voorgedaan;]
2° de handelspremie;
3° het samengevoegde bedrag van het commissieloon, de acquisitiekosten en van alle
kosten die in de handelspremie begrepen zijn;
4° in voorkomend geval, de index die wordt toegepast op de jaarlijkse vervaldag van de
premie;
5° het bedrag van de toeslag voor gespreide betaling van de premie;
6° de taksen en bijdragen.
De elementen bedoeld in het eerste en het tweede lid moeten voor elk risico dat door de
overeenkomst wordt gedekt, afzonderlijk tot uitdrukking komen.
§ 5.
[De § 4, eerste lid, 3°, tweede lid, 2°, 4°en 6° en derde lid] is van toepassing op de
verzekeringsovereenkomsten “niet-leven”, andere dan die bedoeld in § 4.]
[§ 6.

Ieder document van publicitaire aard of dat door een verzekeringsonderneming ter algemene
kennis wordt gebracht vermeldt de volgende inlichtingen:
1° de naam of de firmanaam van de verzekeringsonderneming;
2° de naam van het land waar de maatschappelijke zetel van de onderneming is gevestigd.]

