
 1.INFORMATIE OVER DE BETROKKEN PARTIJEN  
Verzekeraar
ACM IARD nv Naamloze vennootschap naar Frans recht met een kapitaal van 
E 194 535 776 - 352 406 748 Handels- en vennootschapsregister STRAATSBURG - 
BTW FR87352406748 - Hoofdkantoor: rue du Wacken 34 - STRAATSBURG - Frankrijk - 
Postadres: chemin Antoine Pardon 63 - 69814 TASSIN Cedex FRANKRIJK - Onderneming die 
onderworpen is aan de Franse ‘Code des Assurances’ (wetboek van verzekeringen) en aan 
de ‘Autorité de Contrôle prudentiel et de Résolution’ (bedrijfseconomische toezichthouder 
voor bank- en verzekeringswezen) - rue Taitbout 61 - 75436 Parijs Cedex 9 - Frankrijk.
Tussenpersoon
COFIDIS nv - naamloze vennootschap naar Belgisch recht gevestigd in de chaussée de Lille 
422A te B-7501 Orcq, handelend in de hoedanigheid van verzekeringsmakelaar en bij de 
FSMA ingeschreven met het nummer 043235A.
Dienstverlener bijstand 
De inbegrepen bijstandsdiensten van het contract worden geleverd door AGA International 
nv (Allianz Global Assistance), Zwaluwenstraat 2, 1000 Brussel, erkend onder het nummer 
2769 - ondernemingsnummer 0837.437 919.
Verzekerde
De verzekerde is de fysieke persoon die staat vermeld op de aansluitingsaanvraag of het 
bewijs van aansluiting in geval van telefonische aansluiting, die het Groepscontract heeft 
ondertekend en de verzekeringspremies betaalt en aan wie de waarborgen worden toegekend.
In het kader van dit contract kan slechts één aansluiting per persoon worden 
geregistreerd.

 2. VOORNAAMSTE KENMERKEN VAN HET PRODUCT    
Met de verzekering kan de verzekerde bij Volledige tijdelijke arbeidsongeschiktheid of 
Jobverlies een vast maandelijks bedrag uitgekeerd krijgen.
De verzekering Cofibudget betaalt aan de verzekerde een vast maandelijks bedrag van 
E 150 in geval van Volledige tijdelijke arbeidsongeschiktheid gedurende maximaal 6 
maanden en een vast maandelijks bedrag van E 400 of E 600 in geval van jobverlies na 
ontslag (de looptijd van de uitkeringen hangt af van de gekozen waarborg).
U kiest zelf het totale bedrag van uw dekking tussen 4800 en 14 400 E, afhankelijk van 
uw gekozen premies. 
De verzekerde bevindt zich in een situatie van Volledige tijdelijke arbeidsongeschiktheid 
wanneer hij ten gevolge van ziekte of een ongeval lichamelijk helemaal niet meer in staat 
is om zijn bezoldigde beroepsactiviteit uit te oefenen, zelfs deeltijds en zelfs beperkt tot het 
aansturen, leiden of coördineren van ondergeschikten; het maakt daarbij niet uit of hij in 
een periode van primaire arbeidsongeschiktheid of invaliditeit zit zoals gedefinieerd door 
de Belgische sociale zekerheid.
Jobverlies impliceert een ontslag, dus een verbreking van het arbeidscontract van 
onbepaalde duur, op initiatief van en te wijten aan de werkgever.
Premies
De bedragen van de maandelijkse premies inclusief btw (E 10,90/E 14,90/E 17,90/E 21,90/ 
E 24,90/E 31,90, afhankelijk van de gekozen formule), andere belastingen en kosten zijn door 
de Verzekerde aan Assurances du Crédit Mutuel te betalen ter compensatie van de verzekerde 
waarborgen.
Kosten
In het bedrag van de verzekeringspremie zijn de van kracht zijnde belastingen op het 
moment van de aansluiting inbegrepen.
Elke latere wijziging van de fiscale regelingen wordt automatisch verrekend in de premie 
zonder voorafgaande kennisgeving.
Wachttijd
Termijn van 90 dagen waarbinnen geen uitkeringen verschuldigd zijn. Deze wachttijd begint 
te lopen op de 1ste dag waarop niet meer wordt gewerkt en bij Jobverlies op de dag 
waarop de sociale instelling begint met de uitbetaling van haar uitkeringen.
Waarschuwing
Deze informatiefiche geeft informatie over het contract “Cofibudget” dat door Cofidis wordt 
aangeboden. Gelieve eerst grondig het aansluitingsdocument en de informatienota (contractueel 
document met onder andere de waarborgen, de voorwaarden om van die waarborgen te kunnen 
genieten, uw rechten en plichten evenals die van de verzekeraar, de contractuele uitzonderingen) 
te lezen en controleer vooral goed of u zich wel degelijk kunt aansluiten en of u kunt genieten 
van de waarborgen voordat u besluit om het aangeboden contract af te sluiten.
De informatie in deze rubriek is een samenvatting van de informatienota, die als enige contractueel 
bindend is. Gelieve in elk geval de informatienota en met name de aansluitingsvoorwaarden, de 
voorwaarden voor de dekking van schadegevallen, de uitzonderingen en beperkingen van de 
waarborgen en de stopzetting van de waarborgen zeer aandachtig te lezen.

 3. PRAKTISCHE INFORMATIE    
Hoe een contractaanbod ontvangen?
Door Cofidis te contacteren; door een brief te sturen naar Cofidis - Chaussée de Lille, 422A - 
7501 Orcq, telefonisch op het nummer 078/050 450 (kost van een nationaal gesprek) of 
op www.cofidis.be om meer informatie te krijgen over het product, een vrijblijvend aanbod 
te ontvangen of meer informatie te ontvangen over de bijstand inbegrepen in het contract.

Hoe lang loopt het contract?  
De aansluiting wordt jaarlijks vernieuwd.
Het verzekeringscontract wordt elk jaar stilzwijgend verlengd op de 1ste dag 
van de maand voorafgaand aan de verjaardag van het contract.
De aansluiting eindigt op de hoofdvervaldag volgend op de 65ste verjaardag van de verzekerde. 
De verzekering kan op elk moment worden opgezegd.
Wanneer eindigt mijn aansluiting? 
De verzekering van de Verzekerde stopt:
- vanaf de kennisgeving door de Verzekerde van de beëindiging van zijn aansluiting,

- bij niet-betaling van de premie na een ingebrekestelling,
- bij opzegging door de Verzekerde,
- op de hoofdvervaldag volgend op de 65ste verjaardag van de Verzekerde voor de 

waarborg Jobverlies en op de hoofdvervaldag volgend op de 65ste verjaardag van de 
Verzekerde voor de waarborg Volledige tijdelijke arbeidsongeschiktheid. Of op een 
jongere leeftijd als dat de normale leeftijd is waarop een volledig en definitief einde komt 
aan de beroepsactiviteit van de Verzekerde.

Wie kan zich verzekeren?
Voor de waarborg Volledige tijdelijke arbeidsongeschiktheid en Jobverlies moet de 
Verzekerde op de dag van aansluiting aan volgende voorwaarden voldoen:
- jonger zijn dan 59 jaar,
- hoofdverblijf en fiscale woonplaats in België hebben,
- een bezoldigde beroepsactiviteit uitoefenen,
- niet gestopt zijn met werken om gezondheidsredenen,
- niet meer dan 30 opeenvolgende dagen gestopt zijn met werken gedurende de 24 

maanden voorafgaand aan de aansluiting,
- geen invaliditeitsuitkering of ander kapitaal ontvangen.
In welke gevallen komt de verzekering tussen?
Bij Tijdelijke arbeidsongeschiktheid is de uitoefening van een bezoldigde 
beroepsactiviteit op de dag voorafgaand aan de schade een voorwaarde voor 
de toekenning van deze waarborg.
Het Jobverlies impliceert een ontslag, dus een verbreking van het arbeidscontract van 
onbepaalde duur, op initiatief van en te wijten aan de werkgever waardoor de officiële 
dienst voor werkloosheidsuitkeringen voor een periode van meer dan 90 opeenvolgende 
dagen een uitkering uitbetaalt.
Jobverlies wordt niet gedekt als het volgt op een ontslag dat binnen de 180 dagen 
na de startdatum van de verzekering aan de loontrekkende wordt meegedeeld.
Hij moet op de dag van aansluiting voldoen aan de voorwaarden van de waarborg 
Volledige tijdelijke arbeidsongeschiktheid en bovendien moet hij op het moment van 
aansluiting al meer dan 12 maanden ononderbroken een bezoldigde baan hebben met een 
arbeidscontract van onbepaalde duur. Op het moment van aangifte van de schade wordt 
gecontroleerd of aan de voorwaarden is voldaan.
Wat zijn de voornaamste risico’s die niet worden gedekt?
Ziektes of ongevallen voorafgaand aan de aansluiting (en waarvan de Verzekerde op het 
moment van aansluiting kennis had) worden niet door ons contract gedekt.
Voor de waarborg tijdelijke arbeidsongeschiktheid zijn ongevallen, kwetsuren of 
ziektes ten gevolge van opzettelijke gebeurtenissen, zenuwinzinkingen, psychiatrische 
of neuropsychiatrische aandoeningen, een hernia of andere aandoeningen aan de 
tussenwervelschijven of wervels de voornaamste risico’s die niet worden gedekt.
Voor de waarborg Jobverlies zijn dit de voornaamste uitzonderingen die niet worden 
gedekt: verbreking van het arbeidscontract op initiatief van de verzekerde, herroeping van het 
arbeidscontract na akkoord tussen de partijen en ontslag van de verzekerde door een familielid.
Hierboven staan de voornaamste uitzonderingen, maar gelieve in elk geval het volledige 
overzicht met alle uitzonderingen te lezen in de informatienota. 

 4. FISCAAL  
De premies en uitbetaalde vergoedingen zijn onderworpen aan de geldende Belgische 
belastingwetgeving. 
De fiscale regeling is van toepassing op natuurlijke personen die Belgisch staatsburger zijn.
De fiscale behandeling hangt af van de individuele situatie van elke verzekerde en kan later 
nog worden gewijzigd.  

 5. AANDACHTSPUNTEN   
Wat te doen bij schade?  
Schadegevallen moeten via COFIDIS per telefoon (nr. 078/051 161 - tarief van een 
nationaal gesprek) of per post (Chaussée de Lille 422A - 7501 Orcq) bij de Verzekeraar 
worden aangegeven in de loop van de dagen na het voorval en in elk geval binnen 90 
dagen na het einde van de wachttijd. 
De uiteindelijke datum die in aanmerking wordt genomen voor de concrete toekenning 
van de waarborgen is die waarop het volledige schadedossier door de Verzekeraar wordt 
ontvangen, tenzij dat dossier niet binnen de voorgeschreven termijn wordt ingediend.
COFIDIS behoudt zich op vraag van de Verzekeraar het recht voor extra bewijsstukken te 
vragen als die nodig zijn voor de analyse van het dossier.
Alle precontractuele en contractuele relaties zijn onderworpen aan het Belgisch recht.
Verzet en klachten
U kunt zich richten tot de afdeling die instaat voor het beheer van uw dossier bij ACM - 
Chemin A. Pardon 63 - 69814 TASSIN CEDEX - Frankrijk.
Bij meningsverschillen over het gegeven antwoord op uw klacht kunt u zich in laatste 
instantie wenden tot de klantenservice van ACM. De voorwaarden voor de procedure zijn 
op verzoek te verkrijgen bij ACM - Chemin A. Pardon 63 - 69814 TASSIN CEDEX -  Frankrijk - 
Tel.: + 33.3.88.13.22.27 (kost van een internationaal gesprek) - e-mail : acme5c@acm.fr.
Alle felicitaties of klachten over de bijstandsdiensten kunt u ons als volgt bezorgen:
- met de post ter attentie van de kwaliteitsdienst, Zwaluwenstraat 2, 1000 Brussel
- per fax: +32-2-290 65 26;
- per e-mail: quality@allianz-global-assistance.be.
Alle klachten over verzekeringen kunnen gericht worden aan de Dienst Ombudsman 
Verzekeringen, De Meeûssquare 35, 1000 Brussel (www.ombudsman.as; e-mail: info@
ombudsman.as), maar de Verzekerde blijft altijd het recht hebben om gerechtelijke stappen 
te ondernemen. De gebruikte talen voor de communicatie en de ontvangst van documenten 
en informatie zijn Frans en Nederlands.
Update van de informatiefiche
De informatiefiche is beschikbaar (eventueel in een bijgewerkte versie) op het volgende 
adres: www.cofidis.be.
Deze informatiefiche werd, conform de geldende regelgeving, niet vooraf goedgekeurd 
door de FSMA.
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