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Artikel 1   DOEL VAN HET CONTRACT

Het huidige contract heeft als doel de uitkering van een kapitaal
aan de aangeduide begunstigde(n) in geval van overlijden van 
de Verzekerde.
Een waarborg Bijstand na overlijden, waarvan de waarborgen 
hierna zijn samengevat, is inbegrepen.

Artikel 2   DEFINITIES

Verzekeraar :  AFI ESCA, Naamloze Vennootschap naar Frans 
recht met een kapitaal van 12 359 520 €, met maatschappelijke
zetel gelegen te 2, quai Kléber, 67000 Strasbourg (Frankrijk) 
– HR Strasbourg: 548 502 517 en het Belgische filiaal gele-
gen Chaussée de Nivelles 81, 1420 Braine-L’Alleud - Onderne-
mingsnr. BE 0839.960.909 RPR Nivelles - Erkenningsnummer 
BNB: 2746 – IBAN: BE94 3751 0081 5314 – BIC: BBRU BEBB.
Verzekeringsnemer : Natuurlijke persoon of rechtspersoon die 
de bepalingen van het contract aanvaardt en de premies betaalt.
Verzekerde : Natuurlijke persoon op wiens hoofd het risico 
Overlijden rust. Deze persoon geeft zijn/haar toestemming tot 
het afsluiten van de verzekering op zijn/haar hoofd en aanvaardt 
alle clausules van het contract. De term «Verzekerde» kan wijzen 
op twee personen. In dat geval zal het kapitaal, afhankelijk van de 
gekozen optie, gestort worden bij het 1ste of het 2de overlijden.
Begunstigde : Natuurlijke persoon of rechtspersoon aangeduid
op het Verzekeringsvoorstel om het kapitaal te ontvangen 
in geval van overlijden van de Verzekerde. Een of meerdere 
begunstigden in tweede rang kunnen worden aangeduid.
Meeverzekerde kinderen : Kinderen van de Verzekerde, die 
deel uitmaken van het gezin van de Verzekerde, die minstens 
6 maanden oud zijn, niet ontvoogd zijn en hun 18de verjaardag 
niet bereikt hebben.
Onder ‘kinderen’ verstaat men:
-  de kinderen tegenover dewelke de Verzekerde en/of de partner 

de hoedanigheid van ouder heeft in de zin van het burgerlijk 
wetboek,

-  de stiefkinderen en de adoptiekinderen die deel uitmaken van 
het gezin van de Verzekerde.

Verzekeringsvoorstel : Document ingevuld en ondertekend 
door de Verzekeringsnemer (en de Verzekerde indien 
verschillend) waarin het niveau van de gewenste waarborgen 
wordt omschreven evenals de begunstigden.
Bijzondere voorwaarden : Document overhandigd aan de 
Verzekeringsnemer dat de kenmerken van de toegekende 
waarborgen bevat.
Ongeval : Iedere aantasting van de fysieke integriteit die niet 
met opzet is veroorzaakt door de Verzekerde en voortvloeit uit 
een plotselinge actie waarvan de oorzaak extern is.

Artikel 3   ONDERSCHRIJVINGSMOGELIJKHEDEN

Het gewaarborgde kapitaal staat in verhouding tot de leeftijd van 
de Verzekerde en wordt bepaald via een berekening op maat van 
de Verzekerde.
Op het ogenblik van de onderschrijving dient de te verzekeren 
persoon minimum 18 jaar en maximum 80 jaar te zijn in geval 
van betaling per periodieke premies, en 84 jaar in geval van 

betaling per eenmalige premie of periodieke premies voor een 
periode van maximum 4 jaar. De leeftijd van de Verzekerde wordt 
berekend tot op het duizendtal.
Op het ogenblik van de onderschrijving dient de verzekerings-
nemer:
-  het verzekeringsvoorstel in te vullen en te ondertekenen,
-  de eventuele bijkomende vragen gesteld door de Verzekeraar 

te beantwoorden,
-  de medische vragenlijst Uitvaart in te vullen (facultatief)
-  de domiciliëringsmandaat in te vullen en te ondertekenen.
Alle achtergehouden informatie, elke onnauwkeurigheid of 
valse verklaring zal, indien blijkt dat deze doelbewust was, de 
nietigheid van het contract tot gevolg hebben. De reeds betaalde 
premies blijven verworven door de Verzekeraar.
De Verzekerde, indien deze verschillend is van de Verzeke-
ringsnemer, dient het verzekeringsvoorstel te ondertekenen. In 
alle gevallen zal de aanvaarding van de waarborg door de Verze-
keraar leiden tot de uitgifte van de Bijzondere Voorwaarden. In 
geval van weigering zal de Verzekeraar de Verzekeringsnemer 
van zijn beslissing op de hoogte brengen via een aangetekende 
brief binnen 30 dagen die volgen op de datum waarop de Verze-
keraar het verzekeringsvoorstel heeft ontvangen, dat volledig is 
ingevuld en ondertekend door de Verzekeringsnemer.
Indien er twee Verzekerden zijn, is de handtekening van beiden
vereist.
Aanvangsdatum van het contract:
Het contract wordt van kracht op de datum die staat vermeld 
op het verzekeringsvoorstel, onder voorbehoud van betaling van 
de eerste premie en de ondertekening van de volledig ingevulde 
domiciliëringsmandaat .
Bovendien zal het contract slechts in werking treden na de
aanvaarding van het risico door AFI ESCA.
Het contract bestaat uit:
- de huidige Algemene Voorwaarden;
-  de Bijzondere Voorwaarden, door AFI ESCA verzonden aan 

de Verzekeringsnemer, waarin de verplichtingen van elke 
partij omschreven worden en de elementen vermeld op het 
Verzekeringsvoorstel overgenomen worden;

-  de eventuele tussen de partijen overeengekomen bijvoegsels, 
die het contract wijzigen door aanpassingen of het toevoegen 
van nieuwe clausules.

Artikel 4   WAARBORG OVERLIJDEN

Bij overlijden van de Verzekerde zal AFI ESCA aan de aangeduide 
begunstigde(n) het spaartegoed uitkeren om de uitvaartdienst te 
laten plaatsvinden. Het gespaarde bedrag wordt geherwaardeerd
conform artikel 8 hieronder. In geval van overlijden van de 
Verzekerde binnen een periode van één jaar te rekenen vanaf de 
dag van het van kracht zijn van het contract (carenztijd), zal AFI 
ESCA echter niet het kapitaal uitkeren maar:
-   de betaalde premies terugbetalen (onder aftrek van 

dossierkosten en de premie Bijstand) indien het een contract 
met periodieke premies betreft,

-  de theoretische afkoopwaarde betalen, in geval van een 
eenmalige premie.

Deze beperking is niet van toepassing wanneer het overlijden 
het gevolg is van een ongeval. Deze beperking is eveneens 
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niet van toepassing indien de Verzekerde ervoor kiest om een 
medisch onderzoek te ondergaan en onder voorbehoud van
aanvaarding door AFI ESCA.
De premies zullen niet meer verschuldigd zijn zodra de 
Verzekeraar in kennis gesteld werd van het eerste overlijden in 
het geval van een gezamenlijke inschrijving met betaling van het 
kapitaal bij het tweede overlijden.
De betaling van het kapitaal heeft het einde van het contract
als gevolg.

4.1. Uitsluitingen
Wordt uitgesloten van de waarborg toegekend door AFI ESCA:
-   zelfmoord gedurende het eerste jaar volgend op het van 

kracht worden van het contract;
-   het overlijden van de Verzekerde veroorzaakt door het 

opzettelijk feit van de Verzekeringsnemer of op zijn 
aansporing;

-   nucleaire risico’s;
-   het risico van burgeroorlog of van oorlogsfeiten in het 

buitenland, van aanslagen.
Indien een uitsluiting van toepassing is of bij opzettelijke 
onjuiste mededeling van het risico wordt alleen de theoretische
afkoopwaarde betaald. 
Het contract is onbetwistbaar.

4.2. Reductie
De Verzekeringsnemer kan de reductie van zijn contract vragen.
In dit geval is hij bevrijd van premiebetaling en blijft het contract 
van kracht voor een gereduceerd kapitaal dat wordt berekend 
conform het algemeen reglement van de maatschappij.

De Verzekeringsnemer kan een kopie van dit algemeen 
reglement opvragen op eenvoudig verzoek aan de Klantendienst 
van AFI ESCA, Chaussée de Nivelles 81, 1420 Braine-L’Alleud.
De premiereductie leidt tot de onomkeerbare verbreking van de 
waarborg Bijstand en van de waarborg Kinderen (zie artikel 4.3).

4.3. Waarborg Kinderen
Elk kind van de Verzekerde dat minstens 6 maanden oud is, 
niet ontvoogd en zijn 18de verjaardag niet bereikt heeft, is 
eveneens gedekt door het contract afgesloten op het hoofd van 
de Verzekerde.
In geval van overlijden van het kind, betaalt de Verzekeraar een 
bedrag gelijk aan het bedrag van het kapitaal gewaarborgd door 
het contract, beperkt tot € 3 000. Dat bedrag zal betaald worden 
aan de persoon die de kosten voor de begrafenis op zich neemt 
en er het bewijs van levert (zie artikel 10).

Er wordt gepreciseerd dat:
-  De waarborg kinderen slechts één keer per kind kan 

worden toegepast, zelfs indien hetzelfde kind gedekt is door 
een of meerdere contract(en) afgesloten op het hoofd van 
verschillende verzekerden. In geval van een veelvoud van 
contracten zal het kapitaal betaald worden op basis van het 
contract dat de laagste dekking voorziet.

-   De waarborg kinderen houdt op te bestaan in geval van afkoop 
of premiereductie van het contract, en in geval van betaling 
van het kapitaal overlijden ingevolge het overlijden van de 
Verzekerde.

-  De uitsluitingen voorzien bij artikel 4.1 zijn eveneens van 
toepassing in het kader van de Waarborg Kinderen.

Artikel 5   BEGUNSTIGDE(N) VAN HET CONTRACT

De Verzekeringsnemer kan één of meerdere begunstigde(n) 
aanwijzen bij de onderschrijving of later per gewone brief, van 
zijn hand getekend, aan de Klantendienst van AFI ESCA, Chaus-
sée de Nivelles 81, 1420 Braine-L’Alleud ; deze brief zal de uit-
gifte van een bijvoegsel als gevolg hebben.
Wanneer de begunstigde(n) met naam en toenaam aangeduid 

is(zijn), kan de Verzekeringsnemer op het verzekeringsvoorstel 
de gegevens van elk van hen aangeven. Deze gegevens zullen 
worden gebruikt door AFI ESCA bij het overlijden van de Verze-
kerde.
Indien gewenst kan de Verzekeringsnemer een begrafenis-
onderneming aanduiden als begunstigde. In dit geval is de 
verplichting van AFI ESCA beperkt tot het gewaarborgde kapi-
taal op het moment van overlijden, ongeacht het bedrag van de 
begrafeniskosten en het kapitaal zal enkel gestort worden aan 
de begrafenisonderneming vermeld in de Bijzondere Voorwaar-
den.
De begunstigde kan de winst van de polis aanvaarden, bij schrif-
telijke kennisgeving verzonden aan de Klantendienst van AFI 
ESCA, Chaussée de Nivelles 81, 1420 Braine-L’Alleud. Ingevolge 
de aanvaarding zal een bijvoegsel aan de polis opgemaakt worden, 
met de handtekeningen van de begunstigde, de verzekerings- 
nemer en de verzekeraar.
De wijziging van de benoeming van de begunstigde(n) is op elk 
moment mogelijk, op voorwaarde van het bekomen van het 
schriftelijk akkoord van de Verzekeringsnemer (en de Verze-
kerde, indien deze iemand anders is).
In geval van aanvaarding vanwege de begunstigde van het 
contract kan deze wijziging echter pas uitgevoerd worden met 
voorafgaand akkoord van de vooraf aangeduide begunstigde.

Artikel 6   PREMIES

De premies moeten vooraf worden betaald.
Bij de eerste premiebetaling vereffent de Verzekeringsnemer de 
dossierkosten waarvan het bedrag op het verzekeringsvoorstel 
is vermeld.
Geen enkele betaling in contant geld wordt aanvaard.
De Verzekeringsnemer heeft de keuze tussen drie betalingswijzen:
- ofwel een eenmalige premie,
-   ofwel tijdelijke periodieke premies die worden gestort 

gedurende 2, 4, 6, 8, 10, 15 of 20 jaar,
-   ofwel periodieke premies die levenslang worden gestort.
Het bedrag van het gewaarborgde kapitaal moet tussen 1 500 €
en 15 000 € liggen.
Indien een premie of een deel van de premie niet wordt 
betaald binnen 10 dagen na de vervaldag, zal AFI ESCA de 
Verzekeringsnemer een aangetekende brief sturen met een 
verzoek tot betaling van deze premie of deel van de premie.
Deze aangetekende brief stelt een betalingstermijn van veertig 
dagen voorop, te rekenen vanaf de datum van verzending van 
deze brief.
Het uitblijven van de betaling aan de Verzekeraar van de premie
of deel van de premie, evenals van de premiebetalingen 
sinds deze betalingstermijn, zal leiden tot de reductie van het 
gewaarborgde kapitaal (zie artikel 4.2) en de onomkeerbare 
opzegging van de waarborg bijstand en de waarborg Kinderen.

Artikel 7   PROGRESSIE VAN HET
GEWAARBORGD KAPITAAL

De Verzekeringsnemer kiest bij de onderschrijving een 
progressie tarief (geheel getal) tussen 0 en 3.
De keuze die gemaakt werd bij de onderschrijving is 
onherroepbaar.

Dat tarief zal het gewaarborgd kapitaal automatisch verhogen,
bij elke verjaardag van de aanvangsdatum van het contract.
Voor de contracten met periodieke premies is de duur van de
progressie van het kapitaal gelijk aan de duur van de effectieve
betaling.

Voor de contracten met eenmalige premie is de duur van de
progressie van het kapitaal volgens lijfrente.

Kiétis Individuele Uitvaartverzekeringsovereenkomst
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Artikel 8   HERWAARDERING VAN HET
GEWAARBORGDE KAPITAAL

Leder jaar, op 31 december, berekent AFI ESCA de winstdeel-
name. Zij verdeelt minstens 90% van de technische winst en 
85% van de financiële winst onder vorm van herwaardering van 
het gevormde spaartegoed van elk contract.
Dit zal leiden tot een verhoging van het gewaarborgde kapitaal 
op de jaarlijkse verjaardag van de onderschrijving van het 
volgende jaar.
Deze verhoging is onafhankelijk van de progressie van het 
kapitaal (zie artikel 7).

Artikel 9   AFKOOP

De Verzekeringsnemer kan op ieder ogenblik zijn contract 
beëindigen en de betaling van het beschikbare bedrag van zijn 
spaartegoed (de afkoopwaarde) vragen.
Deze afkoopwaarde wordt uitgekeerd in de maand die volgt 
op de datum waarop AFI ESCA, Chaussée de Nivelles 81, 1420 
Braine-L’Alleud de aanvraag heeft ontvangen samen met het 
originele exemplaar van de Bijzondere Voorwaarden en de 
eventuele bijvoegsels, evenals een recto verso kopie van de 
identiteitskaart van de Verzekeringsnemer.
Indien de aangeduide begunstigde bij overlijden zijn status 
van begunstigde evenwel uitdrukkelijk heeft aanvaard, kan 
de Verzekeringsnemer de afkoop van het contract slechts 
bekomen met het akkoord van de aanvaardende Begunstigde.

De afkoopwaarde uitgekeerd aan de verzekeringsnemer, 
rekening gehouden met een afkoopvergoeding berekend op de 
theoretische afkoopwaarde, gelijk aan 5% gedurende het eerste 
jaar na de ingangsdatum van het contract; vervolgens daalt de 
rente met 0.5% per jaar. Vanaf het tiende jaar, worden er geen 
kosten toegepast.
De minimum gewaarborgde afkoopwaarde bij het einde van de 
eerste acht jaar staat vermeld in de Bijzondere Voorwaarden die 
de Verzekeringsnemer ontvangt.

Artikel 10   BETALINGSMODALITEITEN VAN 
DE VERSCHULDIGDE BEDRAGEN

Bij elke vraag tot betaling dienen de volgende documenten
te worden voorgelegd:
- het origineel van de Bijzondere Voorwaarden,
- het origineel van de eventuele bijvoegsels.

Bij overlijden dienen de volgende bijkomende documenten te 
worden voorgelegd:
-  een afschrift van de overlijdensakte van de Verzekerde,
-  een medisch attest, met vermelding van de reden en de 

omstandigheden van het overlijden,
-  de factuur van begrafeniskosten en -diensten indien de 

begunstigde bij overlijden een begrafenisonderneming is,
-  een brief van elke begunstigde met de vraag tot betaling van de 

kosten met verklaring op erewoord van zijn identiteit,
-  ieder ander document dat kan worden opgevraagd met het oog 

op de wettelijke en reglementaire bepalingen.
In geval van overlijden van het kind van de Verzekerde dienen 
de volgende documenten overgemaakt te worden aan de 
Verzekeraar:
-  een uittreksel uit de overlijdensakte van het kind,
-  een medisch attest met vermelding van de reden en de 

omstandigheden van het overlijden,
-  een bewijs van gezinssamenstelling,
-  een kopie van de factuur van de begrafenisondernemer met 

vermelding van de identiteit van de persoon die deze betaald 
heeft. De factuur kan eveneens rechtstreeks betaald worden 
aan de begrafenisondernemer indien de Verzekeringsnemer 
daartoe een schriftelijke aanvraag formuleert.

Bij ontvangst van het geheel van deze elementen, betaalt 
AFI ESCA de verschuldigde bedragen aan de aangeduide 
begunstigde(n) uit binnen een termijn van maximum 10 dagen. 
In het geval van een gezamenlijke intekening met betaling van 
het kapitaal bij het tweede overlijden, dient een uittreksel van 
de overlijdensakte toegezonden te worden aan de Klantendienst 
van AFI ESCA, Chaussée de Nivelles 81, 1420 Braine-L’Alleud, 
zodat de Verzekeraar de premie-verzoeken kan stopzetten.

Artikel 11   INFORMATIE VOOR DE
VERZEKERINGSNEMER

Elk jaar, verzendt AFI ESCA per brief aan elke verzekeringsnemer, 
op verjaardag van onderschrijving, een gedetailleerde 
informatiebrief betreffende namelijk de situatie van hun 
winstdeelname.

Artikel 12   RECHT TOT OPZEGGING

De Verzekeringsnemer kan binnen een termijn van 30 dagen te 
rekenen vanaf de ontvangst van de Bijzondere Voorwaarden de 
overeenkomst opzeggen.
Het volstaat om de Klantendienst van AFI ESCA, Chaussée de 
Nivelles 81, 1420 Braine-L’Alleud op de hoogte te brengen van 
zijn beslissing door middel van een aangetekende brief met 
ontvangstbewijs, waarna de betaalde sommen hem integraal 
zullen worden terugbetaald binnen een termijn van maximum 
30 dagen.
Voorbeeldbrief:
« Ik, ondergetekende, (naam, voornaam(en), adres), 
ondertekenaar van een Verzekeringsvoorstel Kietis, vraag 
de annulering van mijn onderschrijving en de integrale 
terugbetaling van de betaalde sommen.
[datum en handtekening] ».

Artikel 13   BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE 
LEVENSSFEER EN MEDISCHE INFORMATIE

De  Verzekeringsnemer  heeft, overeenkomstig  aan  de   voor-
schriften met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, 
het recht om alle informatie op te vragen en te laten aanpassen 
die op hem betrekking heeft, en die opgenomen is in een 
computerbestand om door de Verzekeraar, zijn mandatarissen, 
zijn herverzekaars en betrokken beroepsorganisaties te worden 
gebruikt. De Verzekeringsnemer kan zich hiervoor richten tot 
de Klantendienst van AFI ESCA, Chaussée de Nivelles 81, 1420 
Braine-L’Alleud.
De Verzekerde verleent toestemming aan zijn behandelende 
geneesheer om zijn rechthebbenden een medisch attest 
te bezorgen waarin de oorzaak en de omstandigheden van 
het overlijden opgenomen zijn, opdat dit aan de Adviseur-
Geneesheer van de Verzekeraar overgemaakt kan worden.

Artikel 14   KLACHTEN

Iedere klacht met betrekking tot de overeenkomst kan worden 
gericht tot de Ombudsdienst Verzekeringen, de Meeûssquare 35 
te 1000 Brussel, of tot de Klantendienst van de Verzekeraar – 
Chaussée de Nivelles 81, 1420 Braine-L’Alleud en dit los van de 
mogelijkheid voor de Verzekeringsnemer of de Verzekerde om 
een gerechtelijke procedure aan te spannen.

Artikel 15   VERJARING

De verjaringstermijn is de periode waarna, zodra deze is 
verstreken, geen enkele vordering meer kan worden gemaakt.
Alle vorderingen die voortvloeien uit de huidige overeenkomst 
verjaren na 3 jaar vanaf de dag van het voorval waaruit de 
vordering voortkomt.
De verjaringstermijn is 30 jaar voor de vordering van de reserve 
die is opgebouwd door de betaalde premies, op de datum van 
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de opzegging of het verstrijken van de duurtijd, waarvan de 
gebruikte sommen worden afgehouden.
Wat de rechtsvordering van de begunstigde betreft, bedraagt 
de verjaringstermijn 5 jaar vanaf de dag waarop deze tegelijk 
kennis heeft van het bestaan van de overeenkomst, van zijn 
hoedanigheid als begunstigde en van het voorval dat ervoor 
zorgt dat de betaling van de verzekeraar kan worden opgeëist. 
De verjaringstermijn wordt onderbroken wanneer de Verzekerde
de Verzekeraar een aangetekende brief met bewijs van ontvangst
stuurt met als vermelding het verkrijgen van de betaling van de 
voorziene bedragen.

Artikel 16   BELASTINGEN EN TAKSEN

Alle belastingen en taksen, huidige of toekomstige, waarvan de 
vordering geldig is, zullen ten laste zijn van de Verzekeringsnemer.

Artikel 17   TOE TE PASSEN RECHT –
CONTROLEORGAAN

Onderhavig contract valt onder de Belgische wettelijke en 
reglementaire bepalingen.
De Belgische rechtbanken zijn bevoegd om de geschillen te 
behandelen die voortkomen uit de uitvoering van het huidige 
contract.

Kiétis Individuele Uitvaartverzekeringsovereenkomst

HOE KUNT U VAN DE PRESTATIES GENIETEN ?
Om van deze prestaties te kunnen genieten, moet u contact opnemen met de 
hulpverlener (24 uur per dag en 7 dagen per week). U moet dit doen voor elke 
interventie en ten laatste vijf dagen volgende op de gebeurtenis. Bel naar het 
nummer: 00 33 170 36 02 59, en geef het contractnummer door: F13 O 0331-B.
U krijgt een dossiernummer meegedeeld, die alleen een tenlasteneming van de
interventies bewijst.
Als u deze formaliteiten en termijn niet naleeft, kan dit mogelijk voor 
gevolg hebben dat de begunstigde(n) geen aanspraak kan maken op een 
schadevergoeding (uitgezonderd in geval van overmacht of bij onvoorziene 
omstandigheden).

WELKE ASSISTENTIEPRESTATIES ZIJN ONMIDDELLIJK BESCHIKBAAR NA 
AANSLUITING ?
•  JURIDISCHE INFORMATIES : HULP BIJ DE ADMINISTRATIEVE 

AFHANDELINGEN
JURIDISCHE INFORMATIES is een algemene informatiedienst die elke werkdag 
(van maandag tot en met vrijdag) beschikbaar is tussen 8:00 en 20:00 uur. 
Een informatieteam zal al uw vragen die verband houden met de wettelijke en 
juridische aspecten van de Belgische wetgeving en praktische problemen bij de 
dagelijkse beslommeringen, beantwoorden.
Voor vragen die opzoekwerk of onderzoek vereisen, wordt u binnen de 48 uur 
teruggebeld. Het betreft uitsluitend telefonische prestaties, zonder schriftelijke 
bevestiging. De informaties die door de specialisten van de hulpverlener worden 
gegeven, mag in geen geval worden verkozen boven deze van advocaten, juridische
adviseurs of ander gespecialiseerd juridisch advies.
DE HULPVERLENER aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval van een 
verkeerd gebruik of een verkeerde interpretatie van de doorgegeven inlichtingen.

WELKE ASSISTENTIEPRESTATIES ZIJN BESCHIKBAAR BIJ OVERLIJDEN VAN
DE VERZEKERDE TIJDENS EEN VERPLAATSING ?
• REPATRIËRING VAN HET LICHAAM VAN DE VERZEKERDE
In het geval van een plots overlijden van de Verzekerde terwijl deze op een 
toeristische verplaatsing is voor een periode van minder dan 90 dagen en op 

meer dan 50 km van zijn woning, organiseert de HULPVERLENER de repatriëring 
van het lichaam van de Verzekerde van de plaats van overlijden, waar ook ter 
wereld tot op de begraafplaats in België.
De repatriëring of het vervoer van het lichaam van België wordt, bij voorkeur en in 
de mate van het mogelijke, georganiseerd door de begrafenisondernemer die als
begunstigde is aangeduid in het uitvaartverzekeringscontract.
Alleen de vervoerskosten, conserveringskosten en administratiekosten, alsook 
een standaard doodkist conform de internationale reglementeringen, die nodig 
zijn voor het vervoer, worden ten laste genomen.
Worden echter niet ten laste genomen:
- de organisatie en de tenlasteneming van eventuele andere begrafeniskosten,
- de niet-noodzakelijke kosten voor het vervoer van het lichaam,
- de opgravingskosten in geval van tijdelijke begraving ter plaatse.

De HULPVERLENER organiseert de terugkeer van de ter plaatse achtergebleven
begunstigden op het moment van overlijden en neemt deze ten laste wanneer ze
geen gebruik kunnen maken van de initieel voorziene middelen en van de 
gezelschapsdieren die samen met deze begunstigden reizen.
De HULPVERLENER stelt een retourticket 1e klasse met de trein ter beschikking
van de begunstigden of een vliegtuigticket economy wanneer alleen dit 
vervoermiddel kan worden gebruikt om terug te keren naar hun woonplaats of 
naar de begraafplaats gelegen in België.
Of
Indien de aanwezigheid van een begunstigde noodzakelijk is voor de formaliteit 
voor de erkenning of de repatriëring van het lichaam, zal de HULPVERLENER 
hem of haar een vervoerbiljet heen/terug 1e klasse ter beschikking stellen of een 
vliegtuigticket economy indien alleen dit vervoermiddel kan worden gebruikt om 
zich van zijn of haar woonplaats in België te begeven naar de plaats van overlijden.

De HULPVERLENER neemt de overnachtingskosten ten laste tot € 50,- btw 
inbegrepen per dag op voorlegging van de bewijsstroken. Deze tenlasteneming kan 
in geen geval hoger zijn dan € 300,- btw inbegrepen. De kosten voor maaltijden en 
aanverwante kosten worden niet ten laste genomen.

* Extract van de Algemene Voorwaarden van bijstand – U kunt de volledige Algemene Voorwaarden verkrijgen op aanvraag bij AFI ESCA
(uitsluitingen, vervanging, klachten, autoriteitscontrole, informatica en vrijheden inbegrepen).

CONTRACT F 13 O 0331-B    SAMENVATTING ASSISTENTIEGARANTIE *
De hierna vastgelegde assistentieprestaties worden verzorgd door GARANTIE ASSISTANCE S.A., van franse recht met een kapitaal van 
€1.850.000. Onderneming toegelaten door de “Code des Assurances français”, ingeschreven in het Register van Koophandel en de Bedrijven 
van Parijs (France) onder het nummer 312 517 493, waar de hoofdzetel zich bevindt op 38, Rue La Bruyère – 75009 PARIS (France). GARANTIE 
ASSISTANCE S.A. is bevoegd, in het kader van het vrij verkeer van diensten, op het Belgische grondgebied, om activiteiten van hulpverlening 
(tak 18) en Juridische Bescherming (tak 17), uit te oefenen.
Hierna genoemd de Hulpverlener
De waarborgen zijn geldig voor België.
Ze gaan in op hetzelfde moment als de waarborgen van de uitvaartovereenkomst onderschreven bij AFI ESCA.

Algemene Voorwaarden W



www.afi-esca.be

Kiétis
Individuele Uitvaartverzekeringsovereenkomst

Kiétis
Individuele Uitvaartverzekeringsovereenkomst

Vrije keuze van betaling (eenmalige of geregelde storting(en)) 

Geen medische vragenlijst of onderzoek (meestal)

Behoud van waarborgen, ongeacht de gezondheidstoestand en de evolutie ervan

Vrije keuze van de begunstigden 

Jaarlijkse herwaardering van de waarborgen 

Kapitaal snel uitbetaald aan de aangewezen begunstigden 

f Samenvatting 

 



Uw verzekeringsmakelaar
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