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Article 1 

DÉFENITION DE NOTIONS ? 

  

PPoouurr  ppeerrmmeettttrree  uunnee  mmeeiilllleeuurree  

ccoommpprrééhheennssiioonn  ddeess  ccoonnddiittiioonnss  ggéénnéérraalleess  ddee  

cceettttee  aassssuurraannccee,,  vvooiiccii  qquueellqquueess  ddééffiinniittiioonnss  

ddee  nnoottiioonnss  qquuii  aappppaarraaîîttrroonntt  ddaannss  llee  tteexxttee  eenn  

ccaarraaccttèèrreess  iittaalliiqquueess  aaffiinn  dd’’aattttiirreerr  vvoottrree  

aatttteennttiioonn..  

  

11..  NNoouuss::  

DDVVVV  eesstt  uunnee  mmaarrqquuee  eett  uunn  nnoomm  

ccoommmmeerrcciiaall  ddee  BBeelliinnss  SSAA  --  eennttrreepprriissee  

dd’’aassssuurraanncceess  aaggrrééééee  ppaarr  llaa  BBaannqquuee  

NNaattiioonnaallee  ddee  BBeellggiiqquuee  ddoonntt  llee  ssiièèggee  eesstt  

ssiittuuéé  BBeerrllaaiimmoonntt  1144  11000000  BBrruuxxeelllleess,,  ssoouuss  

llee  ccooddee  00003377,,  ssiissee  àà  BB--11221100  BBrruuxxeelllleess,,  

ppllaaccee  CChhaarrlleess  RRooggiieerr,,  1111..    DDVVVV  eesstt  

ddééssiiggnnééee  ééggaalleemmeenntt  ccii--aapprrèèss  ssoouuss  llee  

vvooccaabbllee  ddee  ‘‘CCoommppaaggnniiee’’..  

22..  VVoouuss::  

LLee  pprreenneeuurr  dd’’aassssuurraannccee  aavveecc  lleeqquueell  nnoouuss  

ccoonncclluuoonnss  llaa  ppoolliiccee  dd’’aassssuurraannccee  eett  qquuii  

ppaaiiee  llaa  pprriimmee..  

33..  LL’’aassssuurréé::  

LLaa  ppeerrssoonnnnee  ssuurr  llaa  ttêêttee  ddee  llaaqquueellllee  

ll’’aassssuurraannccee  eesstt  ssoouussccrriittee..  

44..  BBéénnééffiicciiaaiirree::  

TToouuttee  ppeerrssoonnnnee  aauu  pprrooffiitt  ddee  llaaqquueellllee  ssoonntt  

sseerrvviieess  lleess  pprreessttaattiioonnss  dd’’aassssuurraannccee  

55..  PPrrooppoossiittiioonn  ::  

LLaa  pprrooppoossiittiioonn  dd’’aassssuurraannccee  qquuee  vvoouuss  ssiiggnneezz  

eett  qquuii  eesstt  àà  llaa  bbaassee  ddee  ll''ééttaabblliisssseemmeenntt  ddee  llaa  

ppoolliiccee  oouu  ddee  ll''aavveennaanntt  ddee  mmooddiiffiiccaattiioonn  ddee  llaa  

ggaarraannttiiee  eett//oouu  pprriimmee..  

66..  PPoolliiccee  pprréé--ssiiggnnééee  ::  

LLaa  ppoolliiccee  dd''aassssuurraannccee  pprréé--ssiiggnnééee  ppaarr  llaa  

CCoommppaaggnniiee  eett  qquuii  ccoonnttiieenntt  uunnee  ooffffrree  ppoouurr  llaa  

ssoouussccrriippttiioonn  dd''uunn  ccoonnttrraatt  aauuxx  ccoonnddiittiioonnss  qquuii  

yy  ssoonntt  ddééccrriitteess,,  éévveennttuueelllleemmeenntt  ccoommppllééttééeess  

ppaarr  ddeess  ppaarrttiiccuullaarriittééss  pplluuss  pprréécciisseess..  

77..  AAvveennaanntt  ::  

LLeess  mmooddiiffiiccaattiioonnss  aappppoorrttééeess  àà  uunnee  

ppoolliiccee  eexxiissttaannttee..  

88..  AAvveennaanntt  pprréé--ssiiggnnéé  ::  

LL''aavveennaanntt  pprréé--ssiiggnnéé  ppaarr  llaa  CCoommppaaggnniiee  eett  

qquuii  ccoonnttiieenntt  uunnee  ooffffrree  mmooddiiffiiaanntt  uunn  ccoonnttrraatt  

eexxiissttaanntt  aauuxx  ccoonnddiittiioonnss  qquuii  yy  ssoonntt  ddééccrriitteess,,  

éévveennttuueelllleemmeenntt  ccoommppllééttééeess  ppaarr  ddeess  

ppaarrttiiccuullaarriittééss  pplluuss  pprréécciisseess..  

99..  VVaalleeuurr  ddee  llaa  ppoolliiccee  ::  

LLaa  rréésseerrvvee  qquuii  aa  ééttéé  ccoonnssttiittuuééee  eenn  

ccaappiittaalliissaanntt  lleess  pprriimmeess  qquuii  oonntt  ééttéé  ppaayyééeess  

eett  eenn  tteennaanntt  ccoommppttee  ddeess  ssoommmmeess  ddééjjàà  

ééppuuiissééeess..  

1100..  TTeerrrroorriissmmee  ::  

UUnnee  aaccttiioonn  oouu  uunnee  mmeennaaccee  dd’’aaccttiioonn,,  tteellllee  

qquuee  ddééffiinniiee  ppaarr  llaa  llooii  dduu  11eerr  aavvrriill  22000077  

rreellaattiivvee  àà  ll’’aassssuurraannccee  ccoonnttrree  lleess  ddoommmmaaggeess  

ccaauussééss  ppaarr  llee  tteerrrroorriissmmee..  

CCoonnffoorrmméémmeenntt  àà  cceettttee  llooii,,  sseeuull  llee  CCoommiittéé  

ddéécciiddee  ssii  uunn  éévvéénneemmeenntt  rrééppoonndd  àà  llaa  

ddééffiinniittiioonn  dduu  tteerrrroorriissmmee..  

1111..  BBrraanncchhee  2211  ::  

Assurances sur la vie non liées à des fonds 

d'investissement, à l'exception des 

assurances de nuptialité et de natalité  

  

AArrttiiccllee  22  

QQUUEE  GGAARRAANNTTIISSSSOONNSS--NNOOUUSS  DDAANNSS  

CCEETTTTEE  AASSSSUURRAANNCCEE  ??  

  

LLaa  ppoolliiccee  dd’’aassssuurraannccee  ssttiippuullee  qquuee  nnoouuss  

aassssuurroonnss  aauuxx  bbéénnééffiicciiaaiirreess  ddééssiiggnnééss,,  eenn  

éécchhaannggee  ddeess  pprriimmeess  qquuee  vvoouuss  ppaayyeezz,,  llee  

vveerrsseemmeenntt  ddeess  ssoommmmeess  iinnddiiqquuééeess  ddaannss  lleess  

ccoonnddiittiioonnss  ppaarrttiiccuulliièèrreess,,  ssooiitt  eenn  ccaass  ddee  ddééccèèss  
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oouu  ddee  vviiee  ddee  ll’’aassssuurréé,,  ssooiitt  àà  uunnee  ddaattee  

ccoonnvveennuuee..  

  

AArrttiiccllee  33  

QQUU’’EENNTTEENNDDOONNSS--NNOOUUSS  PPAARR  

““DDÉÉCCLLAARRAATTIIOONNSS  PPRRÉÉAALLAABBLLEESS””  ??  

  

LL’’aassssuurraannccee  ssee  bbaassee  ssuurr  ttoouutteess  lleess  

ddééccllaarraattiioonnss  pprrééaallaabblleess  qquuee  vvoouuss  oouu,,  llee  ccaass  

éécchhééaanntt,,  ll’’aassssuurréé  nnoouuss  aavveezz  ffaaiitteess,,  àà  nnoouuss  oouu  

aauu  mmééddeecciinn  cchhaarrggéé  ddee  pprraattiiqquueerr  ll’’eexxaammeenn  

mmééddiiccaall,,  aaiinnssii  qquuee  ssuurr  ttoouutteess  lleess  ppiièècceess  

pprroodduuiitteess  àà  cceett  eeffffeett..  CCeess  ddééccllaarraattiioonnss  ffoonntt  

ppaarrttiiee  iinnttééggrraannttee  ddee  llaa  ppoolliiccee  eett  ssoonntt  cceennssééeess  

yy  êêttrree  rreepprroodduuiitteess..  

  

DDèèss  llaa  pprriissee  dd’’eeffffeett  ddee  llaa  ppoolliiccee  dd’’aassssuurraannccee,,  

nnoouuss  rreennoonnççoonnss  àà  iinnvvooqquueerr  llaa  nnuulllliittéé  ddee  llaa  

ppoolliiccee  ppoouurr  ccaauussee  dd’’oommiissssiioonnss  oouu  

dd’’iinneexxaaccttiittuuddeess  ffaaiitteess  ddee  bboonnnnee  ffooii..  

  

Seules les omissions et les inexactitudes 

intentionnelles dans la déclaration 

d’éléments d’appréciation du risque, 

entraîneront la nullité de l’assurance. Les 

primes échues jusqu’au moment où nous 

aurons pris connaissance de l’omission ou 

de l’inexactitude intentionnelles, nous seront 

dues. 

  

AArrttiiccllee  44  

CCOOMMMMEENNTT  DDÉÉFFIINNIISSSSOONNSS--NNOOUUSS  

LL’’ÂÂGGEE  ??  

  

SSii  ll’’ââggee  iinntteerrvviieenntt  ddaannss  llee  ccaallccuull  ddee  llaa  pprriimmee,,  

oonn  ttiieennddrraa  ccoommppttee  ddee  llaa  ddaattee  ddee  nnaaiissssaannccee  

ssuurr  llaa  pprrooppoossiittiioonn  dd’’aassssuurraannccee  eett  ddaannss  lleess  

CCoonnddiittiioonnss  PPaarrttiiccuulliièèrreess..  

  

SS’’iill  ss’’aavvèèrree  ppaarr  llaa  ssuuiittee  qquuee  llaa  pprriimmee  aa  ééttéé  

ccaallccuullééee  eenn  ffoonnccttiioonn  dd’’uunnee  ddaattee  ddee  nnaaiissssaannccee  

eerrrroonnééee,,  llee  ccaappiittaall  aassssuurréé  sseerraa  mmaajjoorréé  oouu  

rréédduuiitt  pprrooppoorrttiioonnnneelllleemmeenntt  àà  llaa  ddiifffféérreennccee  

ééttaabblliiee  eennttrree  ::    

--    llaa  pprriimmee  ssttiippuullééee  ddaannss  llaa  ppoolliiccee  ;;  

eett    

-  celle qu’il aurait fallu réclamer en vertu de 

l’âge réel et du tarif en vigueur à la date de 

souscription de l’assurance et de tout 

changement éventuel intervenu depuis lors. 

  

AArrttiiccllee  55  

QQUUAANNDD  LL’’AASSSSUURRAANNCCEE  PPRREENNDD--EELLLLEE  

EEFFFFEETT  ??  

  

1. En cas d'une proposition : 

L'assurance entre en vigueur à la date 

d’effet indiquée dans les Conditions 

Particulières de la police, mais au plus tôt 

le lendemain de la réception de la 

première prime sur le compte de DVV. 

Si la couverture de la police ne 

correspond pas à la proposition, 

l'assurance n'entre en vigueur qu'à la date 

d’effet indiquée dans les Conditions 

Particulières de la police, mais au plus tôt 

le lendemain de : 

- la réception par la Compagnie de la 

police, signé par vous, sans ratures ou 

ajouts manuscrits 

et 

- la réception de la première prime sur le 

compte de DVV. 

 

2. En cas d'une police pré-signé : 

L'assurance entre en vigueur à la date 

d’effet indiquée dans les Conditions 

Particulières de la police, mais au plus tôt 

le lendemain de : 

- la réception par la Compagnie de tous 

les documents requis constituant 

ensemble la police d'assurance, signé 

par vous, sans ratures ou ajouts 

manuscrits 

et 

- la réception de la première prime sur 

le compte de DVV. 

 

3. En cas de modification de garantie et/ou 

de prime : 

a. En cas de proposition : 

La modification de garantie et/ou de 

prime entre en vigueur à la date d’effet 

indiquée dans les Conditions 

Particulières de l'avenant, mais au plus 

tôt le lendemain de la réception sur le 

compte de DVV de la première prime 

indiquée dans les Conditions 

Particulières de l'avenant. 
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Si la couverture de l'avenant ne 

correspond pas à la proposition, la 

modification de la garantie et/ou de la 

prime n'entre en vigueur qu'à la date 

d’effet indiquée dans les Conditions 

Particulières de l'avenant, mais au plus 

tôt le lendemain de : 

- la réception par la Compagnie de 

l'avenant, signé par vous, sans 

ratures ou ajouts manuscrits 

et 

- la réception sur le compte de DVV 

de la première prime indiquée dans 

les Conditions Particulières de 

l'avenant. 

 

b. En cas d'avenant pré-signé : 

La modification de garantie et/ou de 

prime entre en vigueur à la date d’effet 

indiquée dans les Conditions 

Particulières de l'avenant, mais au plus 

tôt le lendemain de : 

- la réception par la Compagnie de 

tous les documents requis 

constituant ensemble l'avenant, 

signé par vous, sans ratures ou 

ajouts manuscrits 

et 

--  llaa  rréécceeppttiioonn  ssuurr  llee  ccoommppttee  ddee  

DDVVVV  ddee  llaa  pprreemmiièèrree  pprriimmee  

iinnddiiqquuééee  ddaannss  lleess  CCoonnddiittiioonnss  

PPaarrttiiccuulliièèrreess  ddee  ll''aavveennaanntt..  

  

AArrttiiccllee  66  

CCOOMMMMEENNTT  PPOOUUVVEEZZ--VVOOUUSS  PPAAYYEERR  

LLEESS  PPRRIIMMEESS  ??  

  

LLeess  pprriimmeess  ssee  ppaaiieenntt  aauuxx  ddaatteess  ssttiippuullééeess  

ddaannss  lleess  ccoonnddiittiioonnss  ppaarrttiiccuulliièèrreess..  LLeeuurr  

ppaaiieemmeenntt  eesstt  ffaaccuullttaattiiff..  VVoouuss  lleess  ppaaiieerreezz  ssooiitt  

àà  nnoouuss,,  ssooiitt  aauuxx  ppeerrssoonnnneess  cchhaarrggééeess  ddee  lleess  

eennccaaiisssseerr  ssuurr  pprréésseennttaattiioonn  dd’’uunn  aavviiss  

dd’’éécchhééaannccee  ssiiggnnéé  ppaarr  ll''uunn  ddee  nnooss  ddiirreecctteeuurrss..  

  

LLee  ssoorrtt  ddee  llaa  ppoolliiccee  àà  ddééffaauutt  ddee  ppaaiieemmeenntt  ddeess  

pprriimmeess  eesstt  pprréécciisséé  àà  ll’’aarrttiiccllee  1133..  

  

  

Article 7 

PPOOUUVVEEZZ--VVOOUUSS  CCHHAANNGGEERR  DDEE  

BBEENNEEFFIICCIIAAIIRREE  EETT  QQUUEELLLLEESS  SSOONNTT  

LLEESS  CCOONNSSEEQQUUEENNCCEESS  DDEE  

LL’’AACCCCEEPPTTAATTIIOONN  DDUU  BBEENNEEFFIICCEE  DDEE  

LL’’AASSSSUURRAANNCCEE  ??  

  

TTaanntt  qquuee  llee  bbéénnééffiiccee  nn’’aa  ppaass  ééttéé  aacccceeppttéé,,  

vvoouuss  êêtteess  llaa  sseeuullee  ppeerrssoonnnnee  àà  ppoouuvvooiirr  

mmooddiiffiieerr  oouu  aannnnuulleerr  llaa  ccllaauussee  ““bbéénnééffiicciiaaiirree””..  

PPoouurr  qquuee  llee  bbéénnééffiicciiaaiirree  ppuuiissssee  aacccceepptteerr  llee  

bbéénnééffiiccee  ddee  ll’’aassssuurraannccee,,  iill  lluuii  ffaauuddrraa  vvoottrree  

ccoonnsseenntteemmeenntt  eexxpplliicciittee..  

  

DDèèss  qquuee  llee  bbéénnééffiiccee  aauurraa  ééttéé  aacccceeppttéé,,  aauuccuunnee  

ooppéérraattiioonn  ddee  rraacchhaatt,,  ddee  mmooddiiffiiccaattiioonn  oouu  

dd’’aavvaannccee  ssuurr  ppoolliiccee  nnee  ppoouurrrraa  iinntteerrvveenniirr  ssaannss  

ll’’aauuttoorriissaattiioonn  pprrééaallaabbllee  dduu  bbéénnééffiicciiaaiirree..  

  

SSii  vvoouuss  cceesssseezz  ddee  ppaayyeerr  llaa  pprriimmee,,  llee  

bbéénnééffiicciiaaiirree  qquuii  aauurraa  aacccceeppttéé  llee  bbéénnééffiiccee  ddee  

llaa  ppoolliiccee,,  eenn  sseerraa  aavviisséé,,  ccoonnffoorrmméémmeenntt  aauuxx  

mmooddaalliittééss  ddééffiinniieess  àà  ll’’aarrttiiccllee  1133..  

  

PPoouurr  nnoouuss  êêttrree  ooppppoossaabblleess,,  ttoouuttee  

mmooddiiffiiccaattiioonn  oouu  aacccceeppttaattiioonn  dduu  bbéénnééffiiccee  

ddooiivveenntt  nnoouuss  êêttrree  nnoottiiffiiééeess  eexxpprreesssséémmeenntt  ppaarr  

ééccrriitt;;  eelllleess  sseerroonntt  ccoonnssiiggnnééeess  ddaannss  llaa  ppoolliiccee  

oouu  ddoonnnneerroonntt  lliieeuu  àà  ll’’ééttaabblliisssseemmeenntt  dd’’uunn  

aavveennaanntt..  

  

AArrttiiccllee  88  

CCOOMMMMEENNTT  SSEERRVVIIRROONNSS--NNOOUUSS  LLEESS  

PPRREESSTTAATTIIOONNSS  DD’’AASSSSUURRAANNCCEE  ??  

  

aa..  EEnn  ccaass  ddee  vviiee  ddee  ll’’aassssuurréé  àà  ll’’eexxppiirraattiioonn  

ddee  llaa  ppoolliiccee,,  nnoouuss  vveerrsseerroonnss  lleess  ssoommmmeess  

dduueess  aapprrèèss  rréécceeppttiioonn  ddeess  ddooccuummeennttss  

ssuuiivvaannttss  ::  

  

11..  llaa  ppoolliiccee  dd’’aassssuurraannccee  ssiiggnnééee  ppoouurr  

aaccqquuiitt;;  

  

22..  uunn  cceerrttiiffiiccaatt  ddee  vviiee  ddee  ll’’aassssuurréé,,  

iinnddiiqquuaanntt  ssaa  ddaattee  ddee  nnaaiissssaannccee  eett  ssoonn  

sseexxee..  

  

bb..  EEnn  ccaass  ddee  ddééccèèss  ddee  ll’’aassssuurréé,,  nnoouuss  

vveerrsseerroonnss  lleess  ssoommmmeess  dduueess  ccoonnttrree  
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qquuiittttaannccee  eett  aapprrèèss  rréécceeppttiioonn  ddeess  

ddooccuummeennttss  ssuuiivvaannttss  ::  

  

11..  llaa  ppoolliiccee  dd’’aassssuurraannccee;;    

  

22..  uunn  eexxttrraaiitt  ddee  ll’’aaccttee  ddee  ddééccèèss  ddee  

ll’’aassssuurréé,,  iinnddiiqquuaanntt  ssaa  ddaattee  ddee  

nnaaiissssaannccee  eett  ssoonn  sseexxee  ;;  

  

33..  uunn  cceerrttiiffiiccaatt  mmééddiiccaall  ééttaabbllii  ssuurr  llee  

ffoorrmmuullaaiirree  qquuee  nnoouuss  aauurroonnss  ffoouurrnnii  eett  

iinnddiiqquuaanntt  llaa  ccaauussee  dduu  ddééccèèss;;  

  

44..  uunn  aaccttee  oouu  uunnee  aatttteessttaattiioonn  dd’’hhéérrééddiittéé  

ééttaabblliissssaanntt  lleess  ddrrooiittss  ddeess  

bbéénnééffiicciiaaiirreess,,  ss’’iillss  nn’’oonntt  ppaass  ééttéé  

ddééssiiggnnééss  nnoommmméémmeenntt  ddaannss  llaa  ppoolliiccee..  

  

NNoouuss  aavvoonnss  llee  ddrrooiitt  dd’’eexxiiggeerr  llaa  

llééggaalliissaattiioonn  ddeess  cceerrttiiffiiccaattss  eett  rraappppoorrttss..  

  

DDeess  ssoommmmeess  àà  sseerrvviirr  sseerroonntt  ddééffaallqquuééeess  

ttoouutteess  cceelllleess  ddoonntt  vvoouuss  oouu  lleess  aayyaannttss  ddrrooiitt  

nnoouuss  sseerriieezz  rreeddeevvaabblleess  eenn  vveerrttuu  ddee  llaa  

pprréésseennttee  ppoolliiccee..  

  

AArrttiiccllee  99  

QQUU’’EENNTTEENNDDOONNSS--NNOOUUSS  PPAARR  LLEESS  

TTEERRMMEESS  ““RRAACCHHAATT””  OOUU  

““RRÉÉDDUUCCTTIIOONN””  DDEE  LLAA  PPOOLLIICCEE  ??  

  

DDééffiinniittiioonnss  

  

aa..  VVaalleeuurr  ddee  rraacchhaatt  tthhééoorriiqquuee  ::  rréésseerrvvee  qquuee  

nnoouuss  aavvoonnss  ccoonnssttiittuuééee  eenn  ccaappiittaalliissaanntt  lleess  

pprriimmeess  qquuii  oonntt  ééttéé  ppaayyééeess  eett  eenn  tteennaanntt  

ccoommppttee  ddeess  ssoommmmeess  ddééjjàà  ééppuuiissééeess..  

  

bb..  VVaalleeuurr  ddee  rraacchhaatt  ::  vvaalleeuurr  ddee  rraacchhaatt  

tthhééoorriiqquuee  ssoouuss  ddéédduuccttiioonn  ddee  ll’’iinnddeemmnniittéé  ddee  

rraacchhaatt  

  

cc..  VVaalleeuurr  ddee  rréédduuccttiioonn  ::  pprreessttaattiioonn  qquuii  ppeeuutt  

êêttrree  aassssuurrééee  sseelloonn  lleess  ccoonnddiittiioonnss  ddee  llaa  

ppoolliiccee,,  eenn  ccoonnssiiddéérraanntt  llaa  vvaalleeuurr  ddee  rraacchhaatt  

tthhééoorriiqquuee  ccoommmmee  pprriimmee  uunniiqquuee  

dd’’iinnvveennttaaiirree..  

  

dd..  RRaacchhaatt  ddee  llaa  ppoolliiccee  ::  rrééssiilliiaattiioonn  ddee  llaa  

ppoolliiccee  dd’’aassssuurraannccee  qquuii  ss’’ooppèèrree  ppaarr  llee  

ppaaiieemmeenntt  ddee  llaa  vvaalleeuurr  ddee  rraacchhaatt..  

  

  

ee..  RRéédduuccttiioonn  ddee  llaa  ppoolliiccee  ::  ooppéérraattiioonn  qquuii  

ppeerrmmeett  ddee  ccoonnsseerrvveerr  llaa  ppoolliiccee  àà  rraaiissoonn  ddee  

ssaa  vvaalleeuurr  ddee  rréédduuccttiioonn..  

  

ff..  IInnddeemmnniittéé  ddee  rraacchhaatt  ::  eellllee  rreepprréésseennttee  

55%%  ddee  llaa  vvaalleeuurr  ddee  rraacchhaatt  tthhééoorriiqquuee..  

SS’’iill  ss’’aaggiitt  dd’’uunnee  ppoolliiccee  dd’’aassssuurraannccee  ddoonntt  

llaa  ddaattee  dd’’eexxppiirraattiioonn  eesstt  ssttiippuullééee  ddaannss  lleess  

ccoonnddiittiioonnss  ppaarrttiiccuulliièèrreess,,  cceettttee  iinnddeemmnniittéé  

ddee  rraacchhaatt  ddiimmiinnuueerraa  ddee  11%%  ppaarr  aann  

ppeennddaanntt  lleess  cciinnqq  ddeerrnniièèrreess  aannnnééeess  

dd’’aassssuurraannccee,,  ddee  ssoorrttee  qquu’’àà  ll’’eexxppiirraattiioonn  ddee  

llaa  ppoolliiccee,,  llaa  vvaalleeuurr  ddee  rraacchhaatt  sseerraa  ééggaallee  àà  

llaa  vvaalleeuurr  ddee  rraacchhaatt  tthhééoorriiqquuee..  

  

SS’’iill  ss’’aaggiitt  dd’’uunnee  ppoolliiccee  dd’’aassssuurraannccee  

««  VViiee  EEnnttiièèrree  »»,,  cceettttee  iinnddeemmnniittéé  

ddiimmiinnuueerraa  ddee  11%%  ppaarr  aann  ppeennddaanntt  lleess  cciinnqq  

ddeerrnniièèrreess  aannnnééeess  qquuii  pprrééccèèddeenntt  llee  6655ee  

aannnniivveerrssaaiirree  ddee  ll’’aassssuurréé,,  ddee  ssoorrttee  qquu’’àà  

cceettttee  ddaattee  aannnniivveerrssaaiirree,,  llaa  vvaalleeuurr  ddee  

rraacchhaatt  sseerraa  ééggaallee  àà  llaa  vvaalleeuurr  ddee  rraacchhaatt  

tthhééoorriiqquuee..  

  

  SS’’iill  ss’’aaggiitt  dd’’uunnee  ppoolliiccee  dd’’aassssuurraannccee  

ssoouussccrriittee  ssuurr  ddeeuuxx  ttêêtteess,,  llee  6655ee  

aannnniivveerrssaaiirree  ssee  ddééffiinniirraa  eenn  ffoonnccttiioonn  ddee  llaa  

mmooyyeennnnee  dd’’ââggee  ddeess  ddeeuuxx  aassssuurrééss..  

  

Article 10 

QQUUAANNDD  AAVVEEZZ--VVOOUUSS  LLEE  DDRROOIITT  DDEE  

RRÉÉDDUUIIRREE  OOUU  DDEE  RRAACCHHEETTEERR  LLAA  

PPOOLLIICCEE  ??  

  

SSii  vvoouuss  cceesssseezz  ddee  ppaayyeerr  lleess  pprriimmeess,,  vvoouuss  

aavveezz  llee  ddrrooiitt  ddee  rréédduuiirree  oouu  ddee  rraacchheetteerr  vvoottrree  

ppoolliiccee  ddèèss  qquuee  ssaa  vvaalleeuurr  ddee  rraacchhaatt  tthhééoorriiqquuee  

eesstt  ppoossiittiivvee..  

  

La valeur de rachat ne sera servie qu’à 

raison du capital assuré en cas de décès. Le 

solde éventuel de la valeur de rachat 

théorique sera affecté à la souscription, par 

prime unique d’inventaire, d’une assurance à 

capital différé sans contre-assurance, 
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payable au terme prévu initialement dans la 

police d’assurance. 

  

TToouutteeffooiiss,,  llee  ddrrooiitt  aauu  rraacchhaatt  nn’’eexxiissttee  ppaass  

ppoouurr  lleess  aassssuurraanncceess  ddee  ssuurrvviiee  ((ddee  rreennttee  oouu  ddee  

ccaappiittaall)),,  lleess  aassssuurraanncceess  àà  ccaappiittaall  ddiifffféérréé  ((ssaannss  

ccoonnttrree--aassssuurraannccee))  eett  lleess  aassssuurraanncceess  ddee  rreenntteess  

vviiaaggèèrreess..  

  

AArrttiiccllee  1111  

QQUUAANNDD  EETT  CCOOMMMMEENNTT  LLAA  

RRÉÉDDUUCCTTIIOONN,,  LLEE  RRAACCHHAATT  OOUU  LLAA  

RRÉÉSSIILLIIAATTIIOONN  SSOORRTTEENNTT--IILLSS  LLEEUURRSS  

EEFFFFEETTSS  ??  

  

11..  PPAARR  VVOOUUSS  

VVoouuss  ppoouuvveezz  ddeemmaannddeerr  llaa  rréédduuccttiioonn,,  llee  

rraacchhaatt  oouu  llaa  rrééssiilliiaattiioonn  ddee  llaa  ppoolliiccee..  

LLaa  ddeemmaannddee  ssee  ffaaiitt  ttoouujjoouurrss  ppaarr  vvooiiee  ddee  

ccoouurrrriieerr  ddaattéé  eett  ssiiggnnéé..  

  

aa..  LLaa  ddaattee  pprriissee  eenn  ccoommppttee  ppoouurr  llee  ccaallccuull  

ddee  llaa  vvaalleeuurr  ddee  rréédduuccttiioonn  eesstt  llaa  ddaattee  

dd''éécchhééaannccee  ssuuiivvaanntt  llaa  ddeemmaannddee..  

MMaaiiss  ssii  uunnee  pprriimmee  eesstt  rreessttééee  iimmppaayyééee  eett  

qquuee  vvoouuss  nnoouuss  aavveezz  iinnffoorrmmééss  ppaarr  ééccrriitt  

ddee  vvoottrree  iinntteennttiioonn  ddee  nnee  pplluuss  ppaayyeerr  lleess  

pprriimmeess  oouu  ddee  rraacchheetteerr  llaa  ppoolliiccee,,  llaa  

ppoolliiccee  eesstt  rréédduuiittee  àà  ppaarrttiirr  ddee  llaa  ddaattee  ddee  

cceettttee  ddéécciissiioonn  ééccrriittee..    

  

bb..  LLaa  ddaattee  pprriissee  eenn  ccoommppttee  ppoouurr  llee  ccaallccuull  

ddee  llaa  vvaalleeuurr  ddee  rraacchhaatt  eesstt  llaa  ddaattee  ddee  

ddeemmaannddee..  LLee  rraacchhaatt  pprroodduuiitt  sseess  eeffffeettss  àà  

llaa  ddaattee  àà  llaaqquueellllee  vvoouuss  aavveezz  ssiiggnnéé  llaa  

qquuiittttaannccee  ddee  rraacchhaatt  ppoouurr  aaccccoorrdd..  

PPoouurr  oobbtteenniirr  llaa  vvaalleeuurr  ddee  rraacchhaatt,,  vvoouuss  

ddeevveezz  nnoouuss  rreemmeettttrree  llaa  ppoolliiccee  eett  sseess  

aavveennaannttss  eett  pprréésseenntteerr  ll''aaccccoorrdd  ééccrriitt  ddeess  

éévveennttuueellss  bbéénnééffiicciiaaiirreess--aacccceeppttaannttss..  

  

cc..  VVoouuss  aavveezz  llee  ddrrooiitt  ddee  rrééssiilliieerr  llaa  ppoolliiccee  

jjuussqquu''àà  3300  jjoouurrss  aapprrèèss  ssoonn  eennttrrééee  eenn  

vviigguueeuurr..    

  

PPoouurr  lleess  ppoolliicceess  ddoonntt  iill  aa  ééttéé  iinnddiiqquuéé  

ddaannss  llaa  pprrooppoossiittiioonn  dd''aassssuurraannccee  qquu''eelllleess  

ssoonntt  ssoouussccrriitteess  ppoouurr  ccoouuvvrriirr  oouu  

rreeccoonnssttiittuueerr  uunn  ccrrééddiitt,,  ccee  ddrrooiitt  eesstt  

mmaaiinntteennuu  ppeennddaanntt  uunnee  ppéérriiooddee  ddee  3300  

jjoouurrss  àà  ccoommpptteerr  dduu  mmoommeenntt  ooùù  vvoouuss  

aapppprreenneezz  qquuee  llee  ccrrééddiitt  ddeemmaannddéé  nn''eesstt  

ppaass  aaccccoorrddéé..    

  

DDaannss  llee  ccaass  dd''uunnee  ppoolliiccee  pprréé--ssiiggnnééee,,  

vvoouuss  aavveezz  llee  ddrrooiitt  ddee  rrééssiilliieerr  llaa  ppoolliiccee,,  

aavveecc  eeffffeett  iimmmmééddiiaatt  aauu  mmoommeenntt  ddee  llaa  

nnoottiiffiiccaattiioonn,,  ddaannss  uunn  ddééllaaii  ddee  3300  jjoouurrss  

aapprrèèss  rréécceeppttiioonn  ddee  llaa  ppoolliiccee  pprréé--ssiiggnnééee  

ppaarr  llaa  CCoommppaaggnniiee..  

  

EEnn  ccaass  ddee  rrééssiilliiaattiioonn,,  nnoouuss  vvoouuss  

rreemmbboouurrssoonnss  lleess  pprriimmeess  ppaayyééeess  ssoouuss  

ddéédduuccttiioonn  ddeess  mmoonnttaannttss  uuttiilliissééss  ppoouurr  

ccoouuvvrriirr  llee  rriissqquuee..  

  

22..  PPAARR  LLAA  CCOOMMPPAAGGNNIIEE  

LLaa  CCoommppaaggnniiee  ppeeuutt  rrééssiilliieerr  llaa  ppoolliiccee  ddaannss  

lleess  3300  jjoouurrss  aapprrèèss  rréécceeppttiioonn  ddee  llaa  ppoolliiccee  

pprréé--ssiiggnnééee,,  aavveecc  pprriissee  dd''eeffffeett  ddee  llaa  

rrééssiilliiaattiioonn  hhuuiitt  jjoouurrss  aapprrèèss  ssaa  nnoottiiffiiccaattiioonn  

ppaarr  ccoouurrrriieerr  rreeccoommmmaannddéé..  

  

EEnn  ccaass  ddee  rrééssiilliiaattiioonn,,  nnoouuss  vvoouuss  

rreemmbboouurrssoonnss  lleess  pprriimmeess  ppaayyééeess  ssoouuss  

ddéédduuccttiioonn  ddeess  mmoonnttaannttss  uuttiilliissééss  ppoouurr  

ccoouuvvrriirr  llee  rriissqquuee..  

  

IIll  eesstt  ccoonnvveennuu  eexxpprreesssséémmeenntt  qquuee  llee  ccoouurrrriieerr  

rreeccoommmmaannddéé  vviisséé  ssuupprraa  aa  vvaalleeuurr  ddee  

rrééssiilliiaattiioonn  eett  qquuee  ssoonn  eennvvooii  eesstt  

ssuuffffiissaammmmeenntt  pprroouuvvéé  ppaarr  llaa  pprréésseennttaattiioonn  ddee  

llaa  ccooppiiee  eett  ddee  ll''aaccccuusséé  ddee  rréécceeppttiioonn  ddee  llaa  

PPoossttee..  

  

AArrttiiccllee  1122  

CCOOMMMMEENNTT  PPOOUUVVEEZZ--VVOOUUSS  OOBBTTEENNIIRR  

UUNNEE  AAVVAANNCCEE  SSUURR  PPOOLLIICCEE  ??  

  

SSii  llaa  ppoolliiccee  dd’’aassssuurraannccee  aauuttoorriissee  llee  rraacchhaatt,,  

ccoonnffoorrmméémmeenntt  àà  ll’’aarrttiiccllee  1100,,  nnoouuss  ppoouurrrroonnss  

ccoonnsseennttiirr  uunnee  aavvaannccee  ssuurr  ppoolliiccee  àà  rraaiissoonn  ddee  

llaa  vvaalleeuurr  ddee  rraacchhaatt  ddee  llaa  ppoolliiccee,,  ssoouuss  

ddéédduuccttiioonn  ddeess  rreetteennuueess  llééggaalleess  éévveennttuueelllleess  eett  

aavveecc  uunn  mmiinniimmuumm  ddee  11..000000,,0000  EEUURR,,  sseelloonn  

lleess  ccoonnddiittiioonnss  dd’’uunnee  ccoonnvveennttiioonn  ppaarrttiiccuulliièèrree  

eett  mmooyyeennnnaanntt  llee  ccoonnsseenntteemmeenntt  ddeess  

bbéénnééffiicciiaaiirreess  éévveennttuueellss,,  qquuii  oonntt  aacccceeppttéé  llee  

bbéénnééffiiccee  ddee  ll’’aassssuurraannccee..  
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LLeess  aassssuurraanncceess  tteemmppoorraaiirreess  ccoonnttrree  llee  rriissqquuee  

ddee  ddééccèèss  nnee  ppeerrmmeetttteenntt  ppaass  ll’’ooccttrrooii  dd’’uunnee  

aavvaannccee  ssuurr  ppoolliiccee..  

  

AArrttiiccllee  1133  

QQUU’’AADDVVIIEENNTT--IILL  ÀÀ  DDÉÉFFAAUUTT  DDEE  

PPAAIIEEMMEENNTT  DD’’UUNNEE  PPRRIIMMEE  ??  

  

SSaauuff  ddeemmaannddee  ddee  rraacchhaatt  oouu  ddee  ccoonnvveennttiioonn  

eennttrree  vvoouuss  eett  nnoouuss,,  llee  ddééffaauutt  ddee  ppaaiieemmeenntt  

dd’’uunnee  pprriimmee  oouu  dd’’uunnee  ppoorrttiioonn  ddee  pprriimmee  

eennttrraaîînnee  ddee  pplleeiinn  ddrrooiitt  llaa  rrééssiilliiaattiioonn  oouu  llaa  

rréédduuccttiioonn  ddee  llaa  ppoolliiccee,,  aauu  pplluuss  ttôôtt  ttrreennttee  

jjoouurrss  aapprrèèss  ll’’eennvvooii  ddee  nnoottrree  ppllii  rreeccoommmmaannddéé  

ccoonntteennaanntt  llee  rraappppeell  ddee  ll’’éécchhééaannccee  eett  

iinnddiiqquuaanntt  lleess  ccoonnssééqquueenncceess  ddee  ll’’aabbsseennccee  ddee  

ppaaiieemmeenntt  ddee  llaa  pprriimmee..    

  

SSii  llee  ddrrooiitt  àà  llaa  rréédduuccttiioonn  eesstt  eennccoorree  

iinneexxiissttaanntt  àà  llaa  ddaattee  dd’’éécchhééaannccee  ddee  llaa  

pprreemmiièèrree  pprriimmee  eenn  ssoouuffffrraannccee,,  llaa  ppoolliiccee  sseerraa  

rrééssiilliiééee..  

PPaarr  ccoonnttrree,,  ssii  ccee  ddrrooiitt  eexxiissttee,,  llaa  ppoolliiccee  sseerraa  

rréédduuiittee  eenn  ccoonnsseerrvvaanntt  pprrooppoorrttiioonnnneelllleemmeenntt  

lleess  ggaarraannttiieess  eett  llaa  vvaalleeuurr  ddee  rréédduuccttiioonn  ssee  

ccaallccuulleerraa  ppaarr  rraappppoorrtt  àà  llaa  ffiinn  ddee  llaa  ppéérriiooddee  

dd’’aassssuurraannccee  ccoorrrreessppoonnddaanntt  àà  llaa  ddeerrnniièèrree  

pprriimmee  qquuee  vvoouuss  aauurreezz  ppaayyééee..  UUnn  ffoorrffaaiitt  ddee  

33,,5500  EEUURR  sseerraa  ppoorrttéé  eenn  ccoommppttee..  

  

SSii,,  àà  ccee  mmoommeenntt--llàà,,  llaa  vvaalleeuurr  ddee  rraacchhaatt  

nn’’aatttteeiinntt  ppaass  llaa  ssoommmmee  ddee  112255,,0000  EEUURR,,  iill  

sseerraa  pprrooccééddéé  nnoonn  ppaass  àà  llaa  rréédduuccttiioonn  mmaaiiss  aauu  

rraacchhaatt  ddee  llaa  ppoolliiccee,,  ssaauuff  rreeffuuss  eexxpplliicciittee  ddee  

vvoottrree  ppaarrtt  oouu  aacccceeppttaattiioonn  dduu  bbéénnééffiiccee  ddee  

ll’’aassssuurraannccee..    

  

IIll  eesstt  ccoonnvveennuu  ddee  ffaaççoonn  eexxpprreessssee  qquuee  llee  ppllii  

rreeccoommmmaannddéé  pprréécciittéé  ccoonnssttiittuuee  uunnee  

ssoommmmaattiioonn  ddee  ppaaiieemmeenntt  eett  qquuee  ssoonn  eennvvooii  eesstt  

ssuuffffiissaammmmeenntt  aatttteessttéé  ppaarr  llaa  pprroodduuccttiioonn  dduu  

ddoouubbllee  ddee  ccee  ppllii  eett  dduu  rrééccééppiisssséé  dduu  sseerrvviiccee  

ddeess  PPoosstteess..  LLee  ccooûûtt  ddee  cceett  eennvvooii  eenn    

rreeccoommmmaannddéé  mmaajjoorréé  ddee  2200,,0000  EEUURR  ddee  ffrraaiiss,,  

ssoonntt  àà  vvoottrree  cchhaarrggee..  

  

SSii  vvoouuss  nnoouuss  aavveezz  ccoommmmuunniiqquuéé  ppaarr  ééccrriitt  

vvoottrree  ddéécciissiioonn  ddee  cceesssseerr  llee  ppaaiieemmeenntt  ddeess  

pprriimmeess,,  nnoouuss  sseerroonnss  ddiissppeennssééss  ddee  ll’’eennvvooii  

dduuddiitt  ppllii  rreeccoommmmaannddéé..  

  

AArrttiiccllee  1144  

CCOOMMMMEENNTT  PPOOUUVVEEZZ--VVOOUUSS  OOBBTTEENNIIRR  

LLAA  RREEMMIISSEE  EENN  VVIIGGUUEEUURR  DDEE  VVOOTTRREE  

PPOOLLIICCEE  ??  

  

SSii  vvoottrree  ppoolliiccee  aa  ééttéé  rrééssiilliiééee,,  rréédduuiittee  oouu  

rraacchheettééee  eenn  vveerrttuu  ddee  ll’’aarrttiiccllee  1133,,  vvoouuss  

ppoouuvveezz  oobbtteenniirr  ssaa  rreemmiissee  eenn  vviigguueeuurr  àà  rraaiissoonn  

ddeess  ssoommmmeess  aassssuurrééeess  àà  llaa  ddaattee  ddee  llaa  

rréédduuccttiioonn,,  ddee  llaa  rrééssiilliiaattiioonn  oouu  dduu  rraacchhaatt,,  ssii  llaa  

ddeemmaannddee  ddee  rreemmiissee  eenn  vviigguueeuurr  iinntteerrvviieenntt  

ddaannss  uunn  ddééllaaii  ddee  ttrrooiiss  mmooiiss  ppoouurr  uunnee  ppoolliiccee  

rrééssiilliiééee  oouu  rraacchheettééee,,  eett  ddaannss  uunn  ddééllaaii  ddee  ttrrooiiss  

aannss  ppoouurr  uunnee  ppoolliiccee  rréédduuiittee..    

  

LLaa  rreemmiissee  eenn  vviigguueeuurr  ddee  llaa  ppoolliiccee  ss’’ooppéérreerraa  

eenn  aaddaappttaanntt  llaa  pprriimmee  eenn  ffoonnccttiioonn  ddee  llaa  vvaalleeuurr  

ddee  rraacchhaatt  tthhééoorriiqquuee  ddee  llaa  ppoolliiccee  aaccqquuiissee  àà  llaa  

ddaattee  ddee  rreemmiissee  eenn  vviigguueeuurr  ddee  llaa  ppoolliiccee..  

  

LLaa  rreemmiissee  eenn  vviigguueeuurr  pprreenndd  eeffffeett  àà  llaa  ddaattee  

iinnddiiqquuééee  ddee  ccoommmmuunn  aaccccoorrdd  ssuurr  ll’’aavveennaanntt  ddee  

rreemmiissee  eenn  vviigguueeuurr,,  mmaaiiss  ppaass  aavvaanntt  ssiiggnnaattuurree  

ddee  ll’’aavveennaanntt  ddee  rreemmiissee  eenn  vviigguueeuurr  ppaarr  llee  

pprreenneeuurr  dd’’aassssuurraannccee  eett  ppaaiieemmeenntt  ddee  llaa  pprriimmee  

aaddaappttééee..  

  

NNoouuss  aavvoonnss  llee  ddrrooiitt  ddee  ssuubboorrddoonnnneerr  cceettttee  

rreemmiissee  eenn  vviigguueeuurr  aauu  rrééssuullttaatt  ffaavvoorraabbllee  dd’’uunn  

eexxaammeenn  mmééddiiccaall  ddee  ll’’aassssuurréé..  

  

AArrttiiccllee  1155  

QQUUEELLLLEE  EESSTT  LLAA  VVAALLIIDDIITTEE  

TTEERRRRIITTOORRIIAALLEE  DDEE  CCEETTTTEE  

AASSSSUURRAANNCCEE  ??  

  

LL’’aassssuurraannccee  dduu  rriissqquuee  ddee  ddééccèèss  eesstt  vvaallaabbllee  

ddaannss  llee  mmoonnddee  eennttiieerr,,  qquueellllee  qquuee  ssooiitt  llaa  

ccaauussee  dduu  ddééccèèss,,  ssoouuss  rréésseerrvvee  ttoouutteeffooiiss  ddeess  

ddiissppoossiittiioonnss  ddee  ll’’aarrttiiccllee  1166..  

  

AArrttiiccllee  1166  

QQUUAANNDD  PPOOUUVVOONNSS--NNOOUUSS  RRÉÉDDUUIIRREE  

NNOOSS  PPRREESSTTAATTIIOONNSS  ??  

  

11..  SSUUIICCIIDDEE  DDEE  LL’’AASSSSUURRÉÉ  

LL’’aassssuurraannccee  ccoouuvvrree  llee  ssuuiicciiddee  ss''iill  iinntteerrvviieenntt  

pplluuss  dd''uunn  aann  aapprrèèss  llaa  pprriissee  dd''eeffffeett  ::  

--  ddee  llaa  ppoolliiccee  ;;  
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--  ddeess  aavveennaannttss  mmaajjoorraanntt  lleess  pprreessttaattiioonnss  ddee  ll''  

aassssuurraannccee  ddééccèèss  ;;  

--  ddee  llaa  rreemmiissee  eenn  vviigguueeuurr  ddee  llaa  ppoolliiccee..  

  

22..  FFAAIITT  IINNTTEENNTTIIOONNNNEELL  

LLee  ddééccèèss  ddee  ll''aassssuurréé  pprroovvooqquuéé  ppaarr  llee  ffaaiitt  

iinntteennttiioonnnneell  dduu  pprreenneeuurr  dd’’aassssuurraannccee  oouu  

dd’’uunn  ddeess  bbéénnééffiicciiaaiirreess,,  oouu  àà  lleeuurr  

iinnssttiiggaattiioonn  nn’’eesstt  ppaass  aassssuurréé..  LLeess  

bbéénnééffiicciiaaiirreess  nn''aayyaanntt  ppaass  ppaarrttiicciippéé  aauuxx  

mmééffaaiittss  rreecceevvrroonntt  llee  bbéénnééffiiccee  eenn  ccaass  ddee  

ddééccèèss  

  

33..    

NNAAVVIIGGAATTIIOONN  AAÉÉRRIIEENNNNEE  
  
11))  EEsstt  ccoouuvveerrtt,,  ssaannss  ssuurrpprriimmee,,  llee  rriissqquuee  ddee  

ddééccèèss  ppaarr  aacccciiddeenntt  ssuurrvveennuu  àà  ll’’aassssuurréé  àà  

bboorrdd  ddee  ttoouutt  aappppaarreeiill  ddee  nnaavviiggaattiioonn  

aaéérriieennnnee,,  aauuttoorriisséé  aauu  ttrraannssppoorrtt  ddee  

ppeerrssoonnnneess  oouu  ddee  cchhoosseess  ::  
  

aa))    àà  ttiittrree  ddee  ppaassssaaggeerr  ::  

ttoouutteeffooiiss,,  eenn  ccee  qquuii  ccoonncceerrnnee  lleess  

aappppaarreeiillss  mmiilliittaaiirreess,,  iill  nnee  ppeeuutt  ss’’aaggiirr  

qquuee  dd’’aappppaarreeiillss  ddee  ttrraannssppoorrtt  oouu  

nn’’aayyaanntt  dd’’aauuttrree  bbuutt,,  aauu  mmoommeenntt  ddee  

ll’’aacccciiddeenntt,,  qquuee  ddee  ddééppllaacceerr  lleess  

ooccccuuppaannttss  dd’’uunn  eennddrrooiitt  àà  ll’’aauuttrree  oouu  

dd’’eeffffeeccttuueerr  uunnee  eexxccuurrssiioonn  aaéérriieennnnee  eenn  

ddeehhoorrss  ddee  ttoouuttee  aaccttiioonn  bbeelllliiggéérraannttee  ;;  

bb))    aauu  ccoouurrss  dduu  ppiilloottaaggee  ::  

eenn  ttaanntt  qquuee  ppiilloottee  pprrooffeessssiioonnnneell  ppoouurr  

aauuttaanntt  qquu’’iill  ss’’aaggiissssee  ddee  lliiggnneess  

ccoommmmeerrcciiaalleess  rréégguulliièèrreess  ddûûmmeenntt  

aauuttoorriissééeess  aauu  ttrraannssppoorrtt  ddee  cchhoosseess  oouu  

ddee  ppeerrssoonnnneess  ;;  

22))    SSoonntt  eexxcclluuss  ssaauuff  ssii  aacccceeppttaattiioonn  eexxpplliicciittee  

ppaarr  llaa  CCoommppaaggnniiee  eett  mmeennttiioonn  

eexxpplliicciittee  ddee  cceettttee  aacccceeppttaattiioonn  

ddaannss  lleess  ccoonnddiittiioonnss  

ppaarrttiiccuulliièèrreess  ::  

aa))    lleess  rriissqquueess  nnoonn  ccoouuvveerrttss  ssoouuss  11))  ccii--

ddeessssuuss  ;;  

bb))  llee  rriissqquuee  ddee  ddééccèèss  ccoonnssééccuuttiiff  àà  llaa  

pprraattiiqquuee  ddee  ssppoorrttss  aaéérriieennss  tteellss  qquuee  llee  

ddeellttaappllaannee  oouu  lleess  aaiilleess  ddeellttaa,,  llee  

ppaarraacchhuuttiissmmee,,  ll’’aaéérroossttaatt,,  llee  ppaarraappeennttee,,  

llee  ssaauutt  àà  ll’’ééllaassttiiqquuee,,  llee  bbeennjjii  aaiinnssii  qquuee  

ttoouuss  lleess  aauuttrreess  ssppoorrttss  aaéérriieennss  oouu  

rreellaattiiffss  àà  llaa  nnaavviiggaattiioonn  aaéérriieennnnee,,  ssaauuff  

eenn  ccaass  ddee  ffoorrccee  mmaajjeeuurree  ddaannss  uunnee  ddeess  

cciirrccoonnssttaanncceess  eexxpplliicciittééeess  ssoouuss  11))  ccii--

ddeessssuuss..  
  

33))    EEsstt  eexxcclluu,,  ssaannss  ppoossssiibbiilliittéé  ddee  ccoouuvveerrttuurree,,  llee  

rriissqquuee  ddee  ddééccèèss  ppaarr  aacccciiddeenntt  ssuurrvveennuu  àà  

ll’’aassssuurréé  ::  

aa))    àà  bboorrdd  dd’’uunn  aappppaarreeiill  ddee  nnaavviiggaattiioonn    

aaéérriieennnnee  uuttiilliisséé  àà  ll’’ooccccaassiioonn  ddee  

mmeeeettiinnggss,,  ccoommppééttiittiioonnss,,  eexxhhiibbiittiioonnss,,  

eessssaaiiss  ddee  vviitteessssee,,  ddéémmoonnssttrraattiioonnss,,  

rraaiiddss,,  vvoollss  dd’’eennttrraaîînneemmeenntt,,  rreeccoorrddss  oouu  

tteennttaattiivveess  ddee  rreeccoorrddss,,  aaiinnssii      qquuee  

ppeennddaanntt  ttoouutt  eessssaaii  eenn  vvuuee  ddee  ppaarrttiicciippeerr  

àà  ll’’uunnee  ddee  cceess  aaccttiivviittééss  ;;  

bb))  àà  bboorrdd  dd’’uunn  aappppaarreeiill  pprroottoottyyppee..  

cc))  LLoorrss  dd’’uunn  vvooll  ssppaattiiaall  oouu  dd’’uunnee  

aaccttiivviittéé  ddee  vvooyyaaggee  ddaannss  ll’’eessppaaccee..  LLee  

vvooll  ssppaattiiaall  oouu  llee  vvooyyaaggee  ddaannss  

ll’’eessppaaccee  ccoommpprreennnneenntt  ttoouutteess  lleess  

ssoorrtteess  dd’’aaccttiivviittééss  eennttrreepprriisseess,,  

eexxééccuuttééeess  oouu  ooccccaassiioonnnnééeess  ppaarr  ddeess  

ppeerrssoonnnneess,,  eett  aayyaanntt  ppoouurr  bbuutt  dd’’aalllleerr  

ddaannss  ll’’eessppaaccee  ((llaanncceemmeenntt  yy  ccoommpprriiss))..  

LL’’eessppaaccee  ccoommmmeennccee  àà  uunnee  ddiissttaannccee  

ddee  8800  kkmm  dduu  ssooll..    

  

  44..  GGUUEERRRREE  

NN’’eesstt  ppaass  ccoouuvveerrtt  llee  ddééccèèss  ssuurrvveennaanntt  ppaarr  

éévvéénneemmeenntt  ddee  gguueerrrree,,  cc’’eesstt--  àà--ddiirree  rrééssuullttaanntt  

ddiirreecctteemmeenntt  oouu  iinnddiirreecctteemmeenntt  dd’’uunnee  aaccttiioonn  

ooffffeennssiivvee  oouu  ddééffeennssiivvee  dd’’uunnee  ppuuiissssaannccee  

bbeelllliiggéérraannttee  oouu  ddee  ttoouutt  aauuttrree  éévvéénneemmeenntt  àà  

ccaarraaccttèèrree  mmiilliittaaiirree..  EEsstt  ééggaalleemmeenntt  eexxcclluu  llee  

ddééccèèss,,  qquueellllee  qquu’’eenn  ssooiitt  llaa  ccaauussee  lloorrssqquuee  

ll’’aassssuurréé  ppaarrttiicciippee  aaccttiivveemmeenntt  aauuxx  hhoossttiilliittééss..  22))  

LLoorrssqquuee  llee  ddééccèèss  ddee  ll’’aassssuurréé  ssuurrvviieenntt  ddaannss  uunn  

ppaayyss  ééttrraannggeerr  eenn  ééttaatt  dd’’hhoossttiilliittééss,,  iill  ccoonnvviieenntt  

ddee  ddiissttiinngguueerr  ddeeuuxx  ccaass  ::  

aa))  ssii  llee  ccoonnfflliitt  ééccllaattee  ppeennddaanntt  llee  ssééjjoouurr  ddee  

ll’’aassssuurréé,,  llee  pprreenneeuurr  dd’’aassssuurraannccee  nn’’eesstt  ppaass  

ccoouuvveerrtt  ssii  ll’’aassssuurréé  aa  ppaarrttiicciippéé  aaccttiivveemmeenntt  aauuxx  

hhoossttiilliittééss  ;;  

bb))  ssii  ll’’aassssuurréé  ssee  rreenndd  ddaannss  uunn  ppaayyss  ooùù  iill  yy  aa  uunn  

ccoonnfflliitt  aarrmméé,,  llee  pprreenneeuurr  dd’’aassssuurraannccee  nnee  ppeeuutt  

oobbtteenniirr  llaa  ccoouuvveerrttuurree  dduu  rriissqquuee  ddee  gguueerrrree  qquuee  

mmooyyeennnnaanntt  ll’’aacccceeppttaattiioonn  eexxpprreessssee  ppaarr  llaa  

CCoommppaaggnniiee,,  llee  ppaaiieemmeenntt  dd’’uunnee  ssuurrpprriimmee  eett    llaa  

mmeennttiioonn  eexxpprreessssee  ddaannss  lleess  ccoonnddiittiioonnss  

ppaarrttiiccuulliièèrreess..  EEnn  ttoouutt  ééttaatt  ddee  ccaauussee  eesstt  eexxcclluu  llee  
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ddééccèèss  lloorrssqquuee  ll’’aassssuurréé  ppaarrttiicciippee  aaccttiivveemmeenntt  

aauuxx  hhoossttiilliittééss..  »»  

  

55..  EEMMEEUUTTEESS    

LLee  rriissqquuee  ddee  ddééccèèss  rrééssuullttaanntt  ddiirreecctteemmeenntt  oouu  

iinnddiirreecctteemmeenntt  dd’’uunnee  gguueerrrree  cciivviillee,,  dd’’éémmeeuutteess  

oouu  dd’’aacctteess  ddee  vviioolleennccee  ccoolllleeccttiivvee,,  

dd’’iinnssppiirraattiioonn  ppoolliittiiqquuee,,  iiddééoollooggiiqquuee  oouu  

ssoocciiaallee,,  aaccccoommppaaggnnééss  oouu  nnoonn  ddee  rréébbeelllliioonn  

ccoonnttrree  ll’’aauuttoorriittéé  oouu  ttoouuss  ppoouuvvooiirrss  iinnssttiittuuééss,,  

nn’’eesstt    ppaass  ccoouuvveerrtt  ssii  ll’’aassssuurréé  pprreenndd  uunnee  ppaarrtt  

aaccttiivvee  eett  vvoolloonnttaaiirree  àà  cceess  éévvéénneemmeennttss,,  àà  mmooiinnss  

qquu’’iill  nnee  ssee  ttrroouuvvee  ddaannss  uunn  ccaass  ddee  llééggiittiimmee  

ddééffeennssee,,  oouu  qquu’’iill  nn’’yy  aaiitt  ppaarrttiicciippéé,,  eenn  BBeellggiiqquuee  

oouu  ddaannss  lleess  ppaayyss  lliimmiittrroopphheess,,  qquu’’àà  ttiittrree  ddee  

mmeemmbbrree  ddeess  ffoorrcceess  cchhaarrggééeess  ppaarr  ll’’aauuttoorriittéé  dduu  

mmaaiinnttiieenn  ddee  ll’’oorrddrree..  

  

66..  AAUUTTRREESS  EEXXCCLLUUSSIIOONNSS  

  

NN’’eesstt  ééggaalleemmeenntt  ppaass  ccoouuvveerrtt,,  llee  ddééccèèss  ddee  

ll’’aassssuurréé  ddeess  ssuuiitteess  ::  

--  ddee  llaa  ppaarrttiicciippaattiioonn  vvoolloonnttaaiirree  ddee  ll’’aassssuurréé  àà  

ddeess  ddéélliittss;;  

--  ddee  ttooxxiiccoommaanniiee,,  dd’’aallccoooolliissmmee,,  dd’’aabbuuss  ddee  

mmééddiiccaammeennttss  eett  lleeuurrss  ssuuiitteess;;  

--  ddee  ll’’ééttaatt  dd’’iivvrreessssee,,  ddee  ll’’iinnttooxxiiccaattiioonn  

aallccoooolliiqquuee  ddee  ll’’aassssuurréé,,  oouu  ddeess  ssuuiitteess  dduueess  àà  

ll’’iinnfflluueennccee  ddee  ssttuuppééffiiaannttss  oouu  dd’’hhaalllluucciinnooggèènneess  

oouu  dd’’aauuttrreess  ddrroogguueess  pprriisseess  ppaarr  ll’’aassssuurréé  ;;  

--  dd’’eeffffeettss  ddiirreeccttss  oouu  iinnddiirreeccttss  dd’’eexxpplloossiioonn,,  

dd’’iirrrraaddiiaattiioonn,,  ddee  ddééggaaggeemmeenntt  ddee  cchhaalleeuurr  

pprroovveennaanntt  ddee  llaa  ttrraannssmmuuttaattiioonn  ddee  nnooyyaauuxx  oouu  

ddee  llaa  rraaddiiooaaccttiivviittéé..  EEsstt  nnééaannmmooiinnss  ccoouuvveerrtt  llee  

ddééccèèss  ccaauusséé  ppaarr  ddeess  ssoouurrcceess  ddee  rraayyoonnnneemmeennttss  

iioonniissaannttss  uuttiilliissééeess  oouu  ddeessttiinnééeess  àà  êêttrree  uuttiilliissééeess  

ppoouurr  uunn  ttrraaiitteemmeenntt  mmééddiiccaall..  

--  dd’’uunn  ttrreemmbblleemmeenntt  ddee  tteerrrree  oouu  dd’’uunn  aauuttrree  

ccaattaaccllyyssmmee  nnaattuurreell  ;;  

  

77..  TTEERRRROORRIISSMMEE  

  

NNoouuss  ccoouuvvrroonnss  llee  ddééccèèss  ddee  ll''aassssuurréé  ccaauusséé  ppaarr  

llee  tteerrrroorriissmmee,,  sseelloonn  lleess  mmooddaalliittééss  eett  ddaannss  lleess  

lliimmiitteess  pprréévvuueess  ppaarr  llaa  llooii  dduu  11eerr  aavvrriill  22000077  

rreellaattiivvee  àà  ll’’aassssuurraannccee  ccoonnttrree  lleess  ddoommmmaaggeess  

ccaauussééss  ppaarr  llee  tteerrrroorriissmmee..  

NNoouuss  ssoommmmeess  mmeemmbbrree  àà  cceettttee  ffiinn  ddee  ll''AASSBBLL  

TTRRIIPP..  LL’’eexxééccuuttiioonn  ddee  ttoouuss  lleess  eennggaaggeemmeennttss  

ddee  ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  eennttrreepprriisseess  dd’’aassssuurraanncceess,,  

mmeemmbbrreess  ddee  cceettttee  AASSBBLL,,  eesstt  lliimmiittééee  àà  uunn  

mmoonnttaanntt  iinnddeexxéé  ddee  11  mmiilllliiaarrdd  dd’’eeuurrooss  ppaarr  

aannnnééee  cciivviillee  ppoouurr  lleess  ddoommmmaaggeess  ccaauussééss  ppaarr  

ttoouuss  lleess  éévvéénneemmeennttss  rreeccoonnnnuuss  ccoommmmee  rreelleevvaanntt  

dduu  tteerrrroorriissmmee,,  ssuurrvveennuuss  ppeennddaanntt  cceettttee  aannnnééee  

cciivviillee  ppoouurr  ttoouuss  lleeuurrss  rreessssoorrttiissssaannttss  ddaannss  llee  

mmoonnddee  eennttiieerr..  

EEnn  ccaass  ddee  mmooddiiffiiccaattiioonn  llééggaallee  oouu  

rréégglleemmeennttaaiirree  ddee  ccee  mmoonnttaanntt  ddee  bbaassee,,  llee  

mmoonnttaanntt  mmooddiiffiiéé  sseerraa  aauuttoommaattiiqquueemmeenntt  

aapppplliiccaabbllee  ddèèss  llaa  pprroocchhaaiinnee  éécchhééaannccee  ssuuiivvaanntt  

llaa  mmooddiiffiiccaattiioonn,,  ssaauuff  ssii  llee  llééggiissllaatteeuurr  aa  pprréévvuu  

eexxpplliicciitteemmeenntt  uunn  aauuttrree  rrééggiimmee  ttrraannssiittooiirree..  

  

DDaannss  lleess  ccaass  ddoonntt  qquueessttiioonn  ddaannss  lleess  ppooiinnttss  ddee  

11  àà  66,,  nnoouuss  vveerrsseerroonnss  llaa  vvaalleeuurr  ddee  llaa  ppoolliiccee,,  

ccaallccuullééee  àà  llaa  ddaattee  dduu  ddééccèèss  eett  lliimmiittééee  aauuxx  

pprreessttaattiioonnss  aassssuurrééeess  eenn  ccaass  ddee  ddééccèèss..    

  

DDaannss  llee  ccaass  ddoonntt  qquueessttiioonn  ddaannss  llee  ppooiinntt  77,,  llaa  

llooii  nn’’eesstt  ppaass  dd’’aapppplliiccaattiioonn  ssuurr  llaa  vvaalleeuurr  ddee  llaa  

ppoolliiccee..  

  

SSii  llee  ddééccèèss  ddee  ll’’aassssuurréé  rrééssuullttee  dd’’uunn  aaccttee  

iinntteennttiioonnnneell  dd’’uunn  ddeess  bbéénnééffiicciiaaiirreess,,  llee  ccaappiittaall  

sseerraa  sseerrvvii  aauuxx  aauuttrreess  bbéénnééffiicciiaaiirreess  ssoouuss  

rréésseerrvvee  ddeess  ddiissppoossiittiioonnss  ddee  ll''aarrttiiccllee  1166..22..  

  

AArrttiiccllee  1177  

DDOOMMIICCIILLEE  --  NNOOTTIIFFIICCAATTIIOONNSS  

  

SSii  vvoouuss  cchhaannggeezz  ddee  ddoommiicciillee  oouu  ddee  rrééssiiddeennccee  

rrééeellllee,,  vvoouuss  êêtteess  tteennuu  ddee  nnoouuss  eenn  aavviisseerr  

aauussssiittôôtt..  

TTaanntt  qquuee  cceettttee  oobblliiggaattiioonn  nn''aauurraa  ppaass  ééttéé  

rreessppeeccttééee,,  nnoouuss  aauurroonnss  llee  ddrrooiitt  ddee  ccoonnssiiddéérreerr  

llaa  ddeerrnniièèrree  aaddrreessssee  qquuee  vvoouuss  nnoouuss  aavveezz  

ccoommmmuunniiqquuééee  ccoommmmee  ddoommiicciillee  éélluu..  

  

SSii  nnoouuss  vvoouuss  ddeemmaannddoonnss  ddeess  rreennsseeiiggnneemmeennttss  

aauu  ssuujjeett  dduu  ddoommiicciillee  oouu  ddee  llaa  rrééssiiddeennccee  rrééeellllee  

ddee  ll''aassssuurréé,,  vvoouuss  êêtteess  ééggaalleemmeenntt  tteennuu  ddee  nnoouuss  

lleess  ffoouurrnniirr..  

  

VVoouuss  êêtteess  tteennuuss  ddee  ssiiggnnaalleerr  iimmmmééddiiaatteemmeenntt  

ttoouutt  éélléémmeenntt  aayyaanntt  uunn  iimmppaacctt  oouu  ppoouuvvaanntt  

aavvooiirr  uunn  iimmppaacctt  ssuurr  ll’’oobblliiggaattiioonn  ddee  llaa  

CCoommppaaggnniiee  ddee  ccoommmmuunniiqquueerr  ddeess  éélléémmeennttss  

ccoonnttrraaccttuueellss  ddaannss  llee  ccaaddrree  ddee  ll’’éécchhaannggee  ddee  
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rreennsseeiiggnneemmeennttss  aauu  nniivveeaauu  iinntteerrnnaattiioonnaall  eett  àà  

ddeess  ffiinnss  ffiissccaalleess..  

LLeess  nnoottiiffiiccaattiioonnss  aaddrreessssééeess  aauu  pprreenneeuurr  

dd’’aassssuurraannccee  ssoonntt  vvaallaabblleemmeenntt  ffaaiitteess  àà  ssaa  

ddeerrnniièèrree  aaddrreessssee  ccoommmmuunniiqquuééee  àà  llaa  

CCoommppaaggnniiee..  TToouuttee  nnoottiiffiiccaattiioonn  dd''uunnee  ppaarrttiiee  àà  

ll''aauuttrree  eesstt  cceennssééee  êêttrree  ffaaiittee  ddeeuuxx  jjoouurrss  aapprrèèss  

llaa  ddaattee  ddee  ssoonn  ddééppôôtt  àà  llaa  ppoossttee..    

LLaa  pprrooccéédduurree  ddee  ddaattaattiioonn  éélleeccttrroonniiqquuee,,  qquuii  

eesstt  aapppplliiqquuééee  ppaarr  llee  ssccaannnniinngg  ddeess  ddooccuummeennttss,,  

sseerraa  ccoonnssiiddéérrééee,,  jjuussqquu''àà  pprreeuuvvee  dduu  ccoonnttrraaiirree,,  

ccoommmmee  ééttaanntt  ééqquuiivvaalleennttee  ll''aappppoossiittiioonn  dd''uunn  

ccaacchheett  ddaatteeuurr  ssuurr  lleess  ddooccuummeennttss  rreeççuuss..    

PPoouurr  êêttrree  vvaallaabbllee,,  ttoouuttee  nnoottiiffiiccaattiioonn  ddeessttiinnééee  

àà  llaa  CCoommppaaggnniiee  ddooiitt  lluuii  êêttrree  aaddrreessssééee  ppaarr  

ééccrriitt..    

  

AArrttiiccllee  1188    

IIMMPPÔÔTTSS  EETT  CCHHAARRGGEEMMEENNTT  

  

TToouuss  ddrrooiittss  eett  iimmppôôttss,,  pprréésseennttss  oouu  ffuuttuurrss,,  qquuii  

sseerraaiieenntt  àà  nnoottrree  cchhaarrggee  ccoonnffoorrmméémmeenntt  oouu  

ccoonnssééccuuttiivveemmeenntt  àà  llaa  pprréésseennttee  ppoolliiccee  oouu  àà  

ssoonn  eexxééccuuttiioonn,,  sseerroonntt  ddééffaallqquuééss  ddeess  ssoommmmeess  

qquuee  nnoouuss  aauurriioonnss  àà  vveerrsseerr  oouu  ppoorrttééss  eenn  

mmaajjoorraattiioonn  ddee  ddeess  pprriimmeess..  

LLee  ccoonnttrraatt  ffaaiitt  ll’’oobbjjeett  dd’’uunnee  ttaaxxee  aannnnuueellllee  

ssuurr  lleess  ooppéérraattiioonnss  dd’’aassssuurraannccee  ((ssaauuff  ssii  llee  

ccoonnttrraatt  eesstt  ccoonncclluu  ddaannss  llee  ccaaddrree  ddee  ll’’ééppaarrggnnee  

ppeennssiioonn))..  LLaa  ttaaxxee  eesstt  ccaallccuullééee  ssuurr  lleess  pprriimmeess  

bbrruutteess  vveerrssééeess..  

    

LLaa  llééggiissllaattiioonn  ffiissccaallee  dduu  ppaayyss  ddee  rrééssiiddeennccee  

dduu  pprreenneeuurr  dd’’aassssuurraannccee  eesstt  dd’’aapppplliiccaattiioonn  

ppoouurr  ccee  qquuii  ccoonncceerrnnee  lleess  cchhaarrggeess  ffiissccaalleess  

eett//oouu  ssoocciiaalleess  ggrreevvaanntt  éévveennttuueelllleemmeenntt  lleess  

pprriimmeess..  LLee  ccaass  éécchhééaanntt,,  llaa  llééggiissllaattiioonn  dduu  

ppaayyss  ddee  rrééssiiddeennccee  ddee  ll’’ééttaabblliisssseemmeenntt  ddee  llaa  

ppeerrssoonnnnee  mmoorraallee  ppoouurr  llee  ccoommppttee  ddee  llaaqquueellllee  

llaa  ppoolliiccee  aa  ééttéé  ssoouussccrriittee,,  eesstt  dd’’aapppplliiccaattiioonn..  

  

LLaa  llééggiissllaattiioonn  ffiissccaallee  dduu  ppaayyss  ddee  rrééssiiddeennccee  

dduu  pprreenneeuurr  dd’’aassssuurraannccee  ddéétteerrmmiinnee  ll’’ooccttrrooii  

éévveennttuueell  dd’’aavvaannttaaggeess  ffiissccaauuxx  ppoouurr  ddeess  

pprriimmeess..  DDaannss  cceerrttaaiinnss  ccaass,,  llaa  llééggiissllaattiioonn  dduu  

ppaayyss  ooùù  oonn  aaccqquuiieerrtt  ddeess  rreevveennuuss  iimmppoossaabblleess  

eesstt  dd’’aapppplliiccaattiioonn..  

  

LLeess  iimmppôôttss  aapppplliiccaabblleess  aauuxx  rreevveennuuss  aaiinnssii  

qquuee  dd’’aauuttrreess  cchhaarrggeess  éévveennttuueelllleess  ssoonntt  

ddéétteerrmmiinnééss  ppaarr  llaa  llooii  dduu  ppaayyss  ddee  rrééssiiddeennccee  dduu  

bbéénnééffiicciiaaiirree  eett//oouu  ppaarr  llaa  llooii  dduu  ppaayyss  dd’’ooùù  lleess  

rreevveennuuss  iimmppoossaabblleess  ssoonntt  oorriiggiinnaaiirreess..  

  

PPoouurr  ccee  qquuii  ccoonncceerrnnee  lleess  ddrrooiittss  ddee  

ssuucccceessssiioonn,,  llaa  llééggiissllaattiioonn  ffiissccaallee  dduu  ppaayyss  ddee  

rrééssiiddeennccee  dduu  ddee  ccuujjuuss  eett//oouu  llaa  llooii  dduu  ppaayyss  ddee  

rrééssiiddeennccee  dduu  bbéénnééffiicciiaaiirree,,  ssoonntt  dd’’aapppplliiccaattiioonn..  

EEnn  ccaass  ddee  ddééccèèss  ddee  ll''aassssuurréé,,  llaa  CCoommppaaggnniiee  

iinnffoorrmmee  ll''AAddmmiinniissttrraattiioonn  dduu  CCaaddaassttrree,,  ddee  

ll’’EEnnrreeggiissttrreemmeenntt  eett  ddeess  DDoommaaiinneess  

((AAddmmiinniissttrraattiioonn  GGéénnéérraallee  ddee  llaa  

ddooccuummeennttaattiioonn  PPaattrriimmoonniiaallee))  ddeess  ssoommmmeess  

dduueess  aauu((xx))  bbéénnééffiicciiaaiirree((ss))  eenn  vvuuee  dd''uunnee  

éévveennttuueellllee  ppeerrcceeppttiioonn  ddeess  ddrrooiittss  ddee  

ssuucccceessssiioonn..  

  

LLee  ttrraaiitteemmeenntt  ffiissccaall  ddééppeenndd  ddee  vvooss  

cciirrccoonnssttaanncceess  iinnddiivviidduueelllleess  eett  ppeeuutt  êêttrree  ssuujjeett  

aauuxx  cchhaannggeemmeennttss  ffuuttuurrss..  

TToouutt  iimmppôôtt  oouu  ttaaxxee  pprréésseennttss  oouu  ffuuttuurrss  

aapppplliiccaabblleess  aauu  ccoonnttrraatt  oouu  dduuss  àà  ll''ooccccaassiioonn  ddee  

ssoonn  eexxééccuuttiioonn  ssoonntt  àà  cchhaarrggee  dduu  pprreenneeuurr  

dd’’aassssuurraannccee  oouu  dduu  ((ddeess))  bbéénnééffiicciiaaiirree((ss))..  

  

LLeess  iinnffoorrmmaattiioonnss  ssuussmmeennttiioonnnnééeess  ssoonntt  

ffoouurrnniieess  àà  ttiittrree  ssttrriicctteemmeenntt  iinnddiiccaattiiff  eett  ssoouuss  

rréésseerrvvee  dd''éévveennttuueelllleess  mmooddiiffiiccaattiioonnss  eett//oouu  

dd''iinntteerrpprrééttaattiioonn  ddee  llaa  

rréégglleemmeennttaattiioonn//llééggiissllaattiioonn  ffiissccaallee..  

  

NNoouuss  nnoouuss  rréésseerrvvoonnss  llee  ddrrooiitt  dd’’eexxiiggeerr  llee  

rreemmbboouurrsseemmeenntt  oouu  uunn  ddééddoommmmaaggeemmeenntt  ppoouurr  

lleess  ddééppeennsseess  ppaarrttiiccuulliièèrreess  qquuee  vvoouuss--mmêêmmee,,  

ll’’aassssuurréé  oouu  lleess  bbéénnééffiicciiaaiirreess  aauurriieezz  

ooccccaassiioonnnnééeess..  

LLee  mmoonnttaanntt  iinnddeexxaabbllee  ddee  66,,2200  EEUURR  vvoouuss  

sseerraa  ppoorrttéé  eenn  ccoommppttee  ::    

• en cas de réduction, comme 

prévu à l’article 13, 

• à la demande explicite des 

actions suivantes: 

- changement du preneur 

d’assurance, sauf en cas de 

son décès ; 

- changement de l’assuré 

- changements des capitaux, 

sauf indexation automatique 

- nantissement ou renonciation 

aux droits, annulation. 
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AArrttiiccllee  1199  
PPLLAAIINNTTEESS    

  

CChhaaqquuee  jjoouurr,,  nnoouuss  nnoouuss  eeffffoorrççoonnss  ddee  vvoouuss  

ooffffrriirr  llee  mmeeiilllleeuurr  sseerrvviiccee  eett  nnoouuss  ssoommmmeess  

ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt  sseennssiibblleess  aauuxx  aatttteenntteess  ddee  nnooss  

cclliieennttss..  SSii  vvoouuss  nn’’êêtteess  ppaass  eennttiièèrreemmeenntt  

ssaattiissffaaiitt((ee)),,  ssuurrttoouutt  ffaaiitteess--llee  nnoouuss  ssaavvooiirr..    

  

EEnn  ccaass  ddee  ppllaaiinnttee,,  nnoouuss  vvoouuss  ccoonnsseeiilllloonnss  ttoouutt  

dd’’aabboorrdd  ddee  ccoonnttaacctteerr  vvoottrree  ccoonnsseeiilllleerr  DDVVVV  oouu  

vvoottrree  cchhaarrggéé  ddee  rreellaattiioonn  eett,,  àà  ddééffaauutt,,  llee  

ggeessttiioonnnnaaiirree  ddee  vvoottrree  ddoossssiieerr..  IIllss  pprreennddrroonntt  llee  

tteemmppss  ddee  vvoouuss  ééccoouutteerr  eett  ddee  cchheerrcchheerr  uunnee  

ssoolluuttiioonn  aavveecc  vvoouuss..    

  

FFaauuttee  ddee  ssoolluuttiioonn,,  oouu  ssii  vvoouuss  nnee  ssoouuhhaaiitteezz  ppaass  

ssiiggnnaalleerr  vvoottrree  ppllaaiinnttee  àà  vvoottrree  ppeerrssoonnnnee  ddee  

ccoonnttaacctt,,  vvoouuss  ppoouuvveezz  vvoouuss  aaddrreesssseerr  aauu  SSeerrvviiccee  

PPllaaiinntteess  ddee  DDVVVV,,  PPllaaccee  CChhaarrlleess  RRooggiieerr  1111  àà  

11221100  BBrruuxxeelllleess,,  oouu  ppaarr  ee--mmaaiill  àà  

ppllaaiinntteess@@ddvvvv..bbee..    

  

VVoouuss  nn’’êêtteess  ppaass  ssaattiissffaaiitt((ee))  ddee  llaa  ssoolluuttiioonn  

pprrooppoossééee??  VVoouuss  ppoouuvveezz  vvoouuss  ttoouurrnneerr  vveerrss  

ll’’OOmmbbuuddssmmaann  ddeess  AAssssuurraanncceess,,  SSqquuaarree  ddee  

MMeeeeûûss  3355  àà  11000000  BBrruuxxeelllleess,,  oouu  ppaarr  ee--mmaaiill  àà  

iinnffoo@@oommbbuuddssmmaann..aass..  PPlluuss  dd’’iinnffooss::  

oommbbuuddssmmaann..aass    

  

Dans tous les cas, vous conservez le droit 

d’entamer une procédure en justice auprès des 

tribunaux belges compétents.  
  

Article 20 

PPAARRTTIICCIIPPAATTIIOONN  BBÉÉNNÉÉFFIICCIIAAIIRREE  

  

Sauf si les conditions particulières excluent 

toute participation bénéficiaire, la police 

participe aux bénéfices selon les règles que 

nous avons établies et selon les modalités 

que le(s) autorité(s) de contrôle 

compétente(s) a fixées. 

  

  

  

  

Article 21 

PPRROOTTEECCTTIIOONN  DDEE  VVOOSS  DDOONNNNÉÉEESS  ÀÀ  

CCAARRAACCTTÈÈRREE  PPEERRSSOONNNNEELL  

  

IInnffoorrmmaattiioonn  

  

BBeelliinnss  SSAA  ((ccoonnnnuuee  ssoouuss  llaa  mmaarrqquuee  eett  llee  nnoomm  

ccoommmmeerrcciiaall  ““DDVVVV””))  eett,,  llee  ccaass  éécchhééaanntt,,  vvoottrree  

iinntteerrmmééddiiaaiirree  dd''aassssuurraanncceess,,  ttrraaiitteenntt  vvooss  

ddoonnnnééeess  àà  ccaarraaccttèèrree  ppeerrssoonnnneell  àà  ddiifffféérreenntteess  

ffiinnaalliittééss,,  ddoonntt  llaa  ccoonncclluussiioonn  eett  ll''eexxééccuuttiioonn  ddee  

ccoonnttrraattss  dd''aassssuurraannccee,,  llee  rreessppeecctt  ddeess  oobblliiggaattiioonnss  

llééggaalleess,,  ll''éévvaalluuaattiioonn  ddee  llaa  rreellaattiioonn  cclliieennttèèllee,,  llee  

mmaarrkkeettiinngg  ddiirreecctt  eett  llaa  lluuttttee  ccoonnttrree  llaa  ffrraauuddee..  

CCeess  ddoonnnnééeess  nnee  ssoonntt  ppaass  ccoonnsseerrvvééeess  pplluuss  

lloonnggtteemmppss  qquu''iill  nnee  ffaauutt  ppoouurr  llee  ttrraaiitteemmeenntt  

ppoouurr  lleeqquueell  eelllleess  oonntt  ééttéé  ccoolllleeccttééeess..    

  

VVooss  ddoonnnnééeess  àà  ccaarraaccttèèrree  ppeerrssoonnnneell  rreellaattiivveess  

aauuxx  ffiinnaalliittééss  pprréécciittééeess  ppeeuuvveenntt  ééggaalleemmeenntt  êêttrree  

ccoommmmuunniiqquuééeess  aauuxx  ssoocciiééttééss  lliiééeess  àà  BBeelliinnss  SSAA  

eett  àà  ddeess  pprreessttaattaaiirreess  ddee  sseerrvviiccee  ssppéécciiaalliissééss,,  

ccoommmmee  ddeess  eexxppeerrttss,,  ddeess  rrééppaarraatteeuurrss,,  ddeess  

eennttrreepprriisseess  ddee  rrééaassssuurraannccee  eett  DDaattaassssuurr  GGIIEE..  

  

VVoouuss  aavveezz  llee  ddrrooiitt  ddee  ccoonnssuulltteerr  vvooss  ddoonnnnééeess  àà  

ccaarraaccttèèrree  ppeerrssoonnnneell  ddoonntt  nnoouuss  ddiissppoossoonnss  eett,,  llee  

ccaass  éécchhééaanntt,,  ddee  lleess  ffaaiirree  rreeccttiiffiieerr  oouu  

ssuupppprriimmeerr..  VVoouuss  ppoouuvveezz  aauussssii  ddeemmaannddeerr  ddee  

ttrraannssfféérreerr  cceerrttaaiinneess  ddee  cceess  ddoonnnnééeess  àà  uunn  ttiieerrss  

oouu  ddiirreecctteemmeenntt  àà  vvoouuss--mmêêmmee..  EEnn  oouuttrree,,  vvoouuss  

ppoouuvveezz  ddeemmaannddeerr  ddee  lliimmiitteerr  llee  ttrraaiitteemmeenntt..  

  

PPoouurr  llee  ttrraaiitteemmeenntt  ddeess  ddoonnnnééeess  àà  ccaarraaccttèèrree  

ppeerrssoonnnneell  ppoouurr  lleeqquueell  vvoouuss  aavveezz  ddoonnnnéé  vvoottrree  

ccoonnsseenntteemmeenntt,,  vvoouuss  aavveezz  llee  ddrrooiitt  ddee  rreettiirreerr  

vvoottrree  ccoonnsseenntteemmeenntt  àà  ttoouutt  mmoommeenntt,,  ssaannss  

ppoorrtteerr  pprrééjjuuddiiccee  àà  llaa  llééggiittiimmiittéé  dduu  ttrraaiitteemmeenntt  

ssuurr  llaa  bbaassee  dduu  ccoonnsseenntteemmeenntt  ddoonnnnéé  aavvaanntt  ssoonn  

rreettrraaiitt..  

  

DDrrooiitt  dd’’ooppppoossiittiioonn  

VVoouuss  aavveezz  llee  ddrrooiitt  ddee  vvoouuss  ooppppoosseerr  aauu  

ttrraaiitteemmeenntt  ddee  cceerrttaaiinneess  ddoonnnnééeess  àà  ccaarraaccttèèrree  

ppeerrssoonnnneell  eett  ddee  vvoouuss  ooppppoosseerr  àà  ttoouutt  mmoommeenntt  àà  

ll’’uuttiilliissaattiioonn  ddee  vvooss  ddoonnnnééeess  àà  ccaarraaccttèèrree  

ppeerrssoonnnneell  àà  ddeess  ffiinnss  ddee  mmaarrkkeettiinngg  ddiirreecctt..    

  

VVoouuss  ttrroouuvveerreezz  ddee  pplluuss  aammpplleess  iinnffoorrmmaattiioonnss  

ssuurr  llee  ttrraaiitteemmeenntt  ddee  vvooss  ddoonnnnééeess  àà  ccaarraaccttèèrree  

mailto:plaintes@dvv.be
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ppeerrssoonnnneell,,  lleess  ffiinnaalliittééss  dduu  ttrraaiitteemmeenntt  eett  

ll''eexxeerrcciiccee  ddee  vvooss  ddrrooiittss  ddaannss  llaa  CChhaarrttee  ssuurr  llaa  

vviiee  pprriivvééee  ddee  DDVVVV..  CCeettttee  cchhaarrttee  eesstt  

ddiissppoonniibbllee  aauupprrèèss  ddee  vvoottrree  iinntteerrmmééddiiaaiirree  

dd''aassssuurraanncceess  eett  ppeeuutt  ééggaalleemmeenntt  êêttrree  ccoonnssuullttééee  

ssuurr  wwwwww..ddvvvv..bbee//cchhaarrtteevviieepprriivveeee..  

  

  

Article 22 

FONDS DE GARANTIE POUR LES 

SERVICES FINANCIERS 

 

CCee  pprroodduuiitt  eesstt  ggaarraannttii  ppaarr  llee  FFoonnddss  ddee  ggaarraannttiiee  

ppoouurr  lleess  sseerrvviicceess  ffiinnaanncciieerrss..  EEnn  ccaass  ddee  ffaaiilllliittee  

ddee  llaa  CCoommppaaggnniiee,,  llee  FFoonnddss  ddee  ggaarraannttiiee  

ggaarraannttiitt  llaa  vvaalleeuurr  ddee  rraacchhaatt  ddee  ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  

ccoonnttrraattss  iinnddiivviidduueellss  dd’’aassssuurraannccee  ssuurr  llaa  vviiee  ddee  

llaa  bbrraanncchhee  2211  ((pprroodduuiitt  aavveecc  ccaappiittaall  oouu  

rreennddeemmeenntt  ggaarraannttii))  ssoouussccrriittss  ppaarr  llee  pprreenneeuurr  

dd’’aassssuurraannccee  aauupprrèèss  ddee  llaa  ccoommppaaggnniiee  jjuussqquu’’àà  

uunn  mmoonnttaanntt  ttoottaall  ddee  110000..000000  eeuurrooss..  DDee  pplluuss  

aammpplleess  iinnffoorrmmaattiioonnss  ssuurr  ccee  rrééggiimmee  ddee  

pprrootteeccttiioonn  ppeeuuvveenntt  êêttrree  ttrroouuvvééeess  ssuurr  llee  ssiittee  

WWeebb  wwwwww..ffoonnddssddeeggaarraannttiiee..bbeellggiiuumm..bbee//ffrr..  

 

AArrttiiccllee  2233      

IINNFFOORRMMAATTIIOONN  SSUURR  LLAA  VVEENNTTEE  ÀÀ  

DDIISSTTAANNCCEE  DDEE  SSEERRVVIICCEESS  FFIINNAANNCCIIEERRSS  

  

LLaa  llaanngguuee  uuttiilliissééee  ppoouurr  ttoouuttee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  

eennttrree  llaa  CCoommppaaggnniiee  eett  llee  ssoouussccrriipptteeuurr  ssee  ffeerraa  

eenn  ffrraannççaaiiss  ppeennddaanntt  llaa  dduurrééee  dduu  ccoonnttrraatt..  

  

DDrrooiitt  ddee  rreennoonncciiaattiioonn  ::  

CCoonnttrraaiirreemmeenntt  àà  ll’’aarrttiiccllee  1111,,  ttaanntt  llee  

ssoouussccrriipptteeuurr  qquuee  llaa  CCoommppaaggnniiee  ppeeuuvveenntt  

rrééssiilliieerr  llee  ccoonnttrraatt  ssaannss  ppéénnaalliittéé  eett  ssaannss  

mmoottiivvaattiioonn  ppaarr  lleettttrree  rreeccoommmmaannddééee  ddaannss  uunn  

ddééllaaii  ddee  3300  jjoouurrss  ccaalleennddrriieerr..  CCee  ddééllaaii  

ccoommmmeennccee  àà  ccoouurriirr  àà  ccoommpptteerr  dduu  jjoouurr  ooùù  llaa  

CCoommppaaggnniiee  iinnffoorrmmee  llee  ssoouussccrriipptteeuurr  ddee  llaa  

ccoonncclluussiioonn  dduu  ccoonnttrraatt  oouu  àà  ccoommpptteerr  dduu  jjoouurr  ooùù  

llee  ssoouussccrriipptteeuurr  rreeççooiitt  lleess  ccoonnddiittiioonnss  

ccoonnttrraaccttuueelllleess  eett  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  

pprrééccoonnttrraaccttuueellllee  ssuurr  uunn  ssuuppppoorrtt  dduurraabbllee,,  ssii  ccee  

ddeerrnniieerr  jjoouurr  eesstt  ppoossttéérriieeuurr  àà  cceelluuii  ddee  llaa  

nnoottiiffiiccaattiioonn  ddee  llaa    ccoonncclluussiioonn  dduu  ccoonnttrraatt..    

  

LLaa  rrééssiilliiaattiioonn  ppaarr  llee  ssoouussccrriipptteeuurr  pprreenndd  eeffffeett  

iimmmmééddiiaatt  aauu  mmoommeenntt  ddee  llaa  nnoottiiffiiccaattiioonn..  LLaa  

rrééssiilliiaattiioonn  éémmaannaanntt  ddee  llaa  CCoommppaaggnniiee  pprreenndd  

eeffffeett  hhuuiitt  jjoouurrss  aapprrèèss  ssaa  nnoottiiffiiccaattiioonn..    

  

SSii  llee  ccoonnttrraatt  eesstt  rrééssiilliiéé  ppaarr  llee  ssoouussccrriipptteeuurr  oouu  

ppaarr  llaa  CCoommppaaggnniiee  eett  qquuee  ll’’eexxééccuuttiioonn  dduu  

ccoonnttrraatt  aavvaaiitt  ddééjjàà  ccoommmmeennccéé,,  àà  llaa  ddeemmaannddee  dduu  

ssoouussccrriipptteeuurr,,  aavvaanntt  llaa  rrééssiilliiaattiioonn,,  llee  

ssoouussccrriipptteeuurr  eesstt  tteennuu  aauu  ppaaiieemmeenntt  ddee  llaa  pprriimmee  

aauu  pprroorraattaa  ddee  llaa  ppéérriiooddee  aauu  ccoouurrss  ddee  llaaqquueellllee  

uunnee  ccoouuvveerrttuurree  aa  ééttéé  ooccttrrooyyééee..      IIll  ss’’aaggiitt  ddee  

ll’’iinnddeemmnniittéé  ppoouurr  lleess  sseerrvviicceess  ddééjjàà  ffoouurrnniiss..  

  

AA  ll’’eexxcceeppttiioonn  dduu  ppaaiieemmeenntt  ppoouurr  lleess  sseerrvviicceess  

ddééjjàà  ffoouurrnniiss  eett  ddeess  ffrraaiiss  ppoouurr  ll’’eexxaammeenn  

mmééddiiccaall,,  llaa  CCoommppaaggnniiee  rreemmbboouurrssee  ttoouutteess  lleess  

ssoommmmeess  qquu’’eellllee  aa  ppeerrççuueess  dduu  ssoouussccrriipptteeuurr  

ccoonnffoorrmméémmeenntt  aauu  pprréésseenntt  ccoonnttrraatt..  EEllllee  ddiissppoossee  

àà  cceettttee  ffiinn  dd’’uunn  ddééllaaii  ddee  3300  jjoouurrss  ccaalleennddrriieerr  

qquuii  ccoommmmeennccee  àà  ccoouurriirr  ::  

--  aauu  mmoommeenntt  ooùù  llee  ccoonnssoommmmaatteeuurr  

pprrooccèèddee  àà  llaa  rrééssiilliiaattiioonn,,  àà  ccoommpptteerr  dduu  

jjoouurr  ooùù  llaa  CCoommppaaggnniiee  rreeççooiitt  llaa  

nnoottiiffiiccaattiioonn  ddee  llaa  rrééssiilliiaattiioonn  ;;  

--  aauu  mmoommeenntt  ooùù  llaa  CCoommppaaggnniiee  pprrooccèèddee  

àà  llaa  rrééssiilliiaattiioonn,,  àà  ccoommpptteerr  dduu  jjoouurr  ooùù  

eellllee  eennvvooiiee  llaa  nnoottiiffiiccaattiioonn  ddee  llaa  

rrééssiilliiaattiioonn..  

  

LLééggiissllaattiioonn  qquuii  ssoouuss--tteenndd  lleess  rreellaattiioonnss  

pprrééccoonnttrraaccttuueelllleess  ::  

 Le droit belge est d’application aux 

relations précontractuelles entre la 

Compagnie et le consommateur. 

  

AArrttiiccllee  2244  

BBAASSEESS  LLEEGGAALLEESS  EETT  

CCOONNTTRRAACCTTUUEELLLLEESS  

LLee  ccoonnttrraatt  eesstt  rrééggii  ppaarr  lleess  ddiissppoossiittiioonnss  ddee  llaa  

llooii  dduu  44  aavvrriill  22001144  rreellaattiivvee  aauuxx  aassssuurraanncceess  eett  

ddee  ll’’AArrrrêêttéé  RRooyyaall  dduu  1144  nnoovveemmbbrree  22000033  

rreellaattiiff  àà  ll’’aaccttiivviittéé  dd’’aassssuurraannccee  ssuurr  llaa  vviiee..  

..  
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