
 

 

MEDIAMARKT – ALGEMENE VOORWAARDEN OMNIUM TELECOM & OMNIUM+ TELECOM VERZEKERING 
 

 
 

Verzekeraar: CARDIF Assurances Risques Divers nv, onderneming die geregeld wordt door het Frans Wetboek voor verzekeringen (Code des assurances). Naamloze 
vennootschap naar Frans recht met een kapitaal van 21 602 240 € - 308 896 547 handelsregister Parijs – Maatschappelijke zetel: 1 Bd Haussmann 75009 Paris. 
CARDIF Assurances Risques Divers is goedgekeurd door de ACPR (Autorité de contrôle prudentiel et de résolution) en opereert in het kader van het vrij verrichten van 
diensten (FSMA 978) Telefoonnummer +33 1 41 42 83 00. 
 
Verzekeringnemer: MEDIA MARKT SATURN BELGIUM nv en alle MediaMarktwinkels in België en haar verbonden vennootschappen / dochterondernemingen, alsook de 
webshop (MMS online Belgium nv) Brusselsesteenweg 496, bus 2, 1731 Zellik, met ondernemingsnummer 0477.140.426. 
 
Verzekeringsmakelaar: Karapass Courtage, een vereenvoudigde naamloze vennootschap met een aandelenkapitaal van € 400.000, waarvan het  hoofdkantoor  is 
gevestigd aan de Boulevard Gallieni 882121 Issy-les-Moulineaux, geregistreerd bij het handels- en bedrijvenregister van Nanterre, onder nummer 384 681 904 en ORIAS 
onder het nummer 10 055 055, onder de hoedanigheid van verzekeringsmakelaar die als verzekeringstussenpersoon de toelating heeft te handelen in het kander van de 
vrijheid van het verlenen van diensten in België (FSMA 10055055) en vertegenwoordigd door de winkels MediaMarkt.  
 
Schadebeheerder: Karapass Courtage, een vereenvoudigde naamloze vennootschap met een aandelenkapitaal van € 400.000, waarvan het hoofdkantoor is gevest igd 
aan de Boulevard Gallieni 882121 Issy-les-Moulineaux, geregistreerd bij het handels- en bedrijvenregister van Nanterre, onder nummer 384 681 904 en ORIAS onder het 
nummer 10 055 055. 
 
Omnium Telecom & Omnium+ Telecom is een groepscontract nr. XX met als verzekeringnemer MEDIA MARKT SATURN BELGIUM nv, aangegaan bij CARDIF Assurances 
Risques Divers, de Verzekeraar. Het groepscontract en deze algemene voorwaarden vormen één ondeelbaar geheel. 
De algemene voorwaarden zijn beschikbaar in het Frans en het Nederlands. Alle communicatie met de Verzekeringnemers zal in het Frans of Nederlands verlopen, 
afhankelijk van de keuze van de Verzekeringnemer. De onderhavige algemene voorwaarden betreffen twee verschillende verzekeringspakketten naargelang de omvang 
en uitsluitingen van de dekking. Uw aandacht moet worden gevestigd op de verschillen tussen deze twee verzekeringspakketten: Omnium Telecom Verzekering en 
Omnium+ Telecom Verzekering. 
Het Omnium Telecom pakket biedt de volgende dekking: Materiële schade; Schadeveroorzakende oxidatie. 
Het Omnium+ Telecom pakket biedt de volgende dekking: Materiële schade; Schadeveroorzakende oxidatie; Kruimeldiefstal; Zakkenrollerij; Diefstal met braak; Diefstal 
met geweld; Frauduleus gebruik. 

 
 
1. DEFINITIES 
 
Aangeslotene : Meerderjarige natuurlijke persoon die 
woonachtig is in België of in een grensland waarvan 
de munteenheid de euro is  of de rechtspersoon die 
ingeschreven is in de Belgische Kruispuntbank van 
Ondernemingen, die aangesloten is bij de 
groepsverzekering en eigenaar is van het Verzekerd 
toestel. De Aangeslotene is de betaler van de 
verzekeringspremies en de begunstigde van 
uitkeringen.  
 
Aankoopbewijs : een betaalde MediaMarkt 
aankoopfactuur op naam van de Aangeslotene met 
daarop het Verzekerd toestel en de onderschreven 
verzekeringsformule. 
 
Aankoopwaarde: aankoopprijs, inclusief alle 
belastingen (exclusief promotiekorting), vermeld op 
het verkooporder of de factuur van het Verzekerd 
toestel. 
 
Diefstal (louter in geval van OMNIUM+ TELECOM) : 
bedrieglijk wegnemen door een Derde van het 
Verzekerd toestel in de volgende gevallen: Diefstal 
met geweld, Diefstal met braak, Zakkenrollen, 
Kruimeldiefstal - onder voorbehoud van de 
uitzonderingen opgenomen in artikel 4 (zie infra). 
 
Kruimeldiefstal (louter in geval van OMNIUM+ 
TELECOM) : diefstal van het Verzekerd toestel, 
wanneer het binnen handbereik van de Verzekerde 
ligt, onder toezicht, binnen een straal van maximaal 
één (1) meter, zonder lichamelijk of moreel geweld. 
 
Zakkenrollerij (louter in geval van OMNIUM+ 
TELECOM) : diefstal van het Verzekerd toestel, door 
het te ontfutselen uit de zak van de kledij of uit de tas 
die de Verzekerde draagt op het ogenblik van de 
diefstal, zonder lichamelijk of moreel geweld. 
 
Derde : elke persoon anders dan de Verzekerde. 
 
Diefstal met braak (louter in geval van OMNIUM+ 
TELECOM) : diefstal van het Verzekerd toestel door het 
forceren of vernietigen van om het even welk intern of 
extern sluitingsmechanisme van een gebouw, een 
huis, een motorvoertuig met 4 wielen, een boot of een 
kastje, een lade, een brandkast. 
 

Diefstal met geweld (louter in geval van OMNIUM+ 
TELECOM) : diefstal van het Verzekerd toestel, met 
lichamelijk geweld, bedreigingen of andere 
overtuigingsmiddelen of door het wegrukken van een 
toestel dat iemand draagt of vasthoudt. 
 
Elektrisch ongeval : Defect als gevolg van 
overspanning. 
 
Europese Verordening nr. 2580/2001 : Verordening 
(EG) nr. 2580/2001 van de Raad van 27 december 2001  
inzake specifieke beperkende maatregelen tegen 
bepaalde personen en entiteiten met het oog op de 
strĳd tegen het terrorisme. Deze verordening verbiedt 
uitdrukkelijk het verstrekken van financiële diensten 
(met inbegrip van verzekering of herverzekering) aan 
personen of entiteiten die het voorwerp uitmaken van 
een bevriezingsmaatregel. 
 
Franchise : gedeelte van het Schadegeval dat door de 
Verzekerde betaald moet worden. 
 
Frauduleus gebruik (louter in geval van OMNIUM+ 
TELECOM) : frauduleus gepleegde communicatie door 
een Derde binnen de 48 uren na de datum en het uur 
van de Diefstal en vóór de aanvraag tot blokkering van 
de lijn als gevolg van de diefstal van het Verzekerd 
toestel. 
 
Gelijkwaardig toestel : Een apparaat met dezelfde 
hoofdkenmerken (iso-functioneel) waaronder 
hetzelfde besturingssysteem en dezelfde 
opslagcapaciteit als het Verzekerd toestel, met 
uitzondering van merk, gewicht, grootte, kleur, 
coating, grafische afbeeldingen of 
ontwerpkenmerken. 
 
Materiële schade : elke vernietiging of 
kwaliteitsvermindering die schade toebrengt aan de 
goede werking van het Verzekerd toestel en het 
gevolg is van een Ongeval. 
 
Nalatigheid : een onopzettelijke fout ten gevolge van 
een Onvoorzichtigheid, Onoplettendheid, gebrek aan 
waakzaamheid of zorg van de Verzekerde met 
betrekking tot het Verzekerd toestel. 
 
Normale slijtage : geleidelijke beschadiging van het 
Verzekerd toestel of van één of meerdere onderdelen 
ervan door het gebruik conform de instructies voor 

gebruik en onderhoud van de fabrikant. 
 
Ongeval : Plotse en onvoorziene gebeurtenis met een 
oorzaak extern aan het Verzekerd toestel en 
onafhankelijk van de wil van de Verzekerde, die de 
exclusieve oorzaak van het Schadegeval vormt. 
 
Onoplettendheid : verstrooidheid, onnadenkendheid 
die aanleiding geeft tot het Schadegeval. 
Gebrek aan oplettendheid of zorg: Gebrek aan 
voorzichtigheid of oplettendheid van de Verzekerde 
met betrekking tot het Verzekerd toestel, of gebruik 
dat niet in overeenstemming is met de bestemming 
van het Verzekerd toestel en/of de door de fabrikant 
vastgelegde gebruiksvoorwaarden. 
 
Onvoorzichtigheid : het achterlaten van het 
Verzekerd toestel zonder direct en onmiddellijk 
toezicht van de Verzekerde en/of op een locatie waar 
het Verzekerd toestel niet gedekt is voor een 
voorzienbaar risico van diefstal, Verlies of 
beschadiging, waar het Verzekerd toestel buiten 
gelaten wordt, waar het blootgesteld wordt aan 
slechte weersomstandigheden – inclusief regen of 
sneeuw of wind-, waar het Verzekerd toestel op de 
grond, op de rand van een gootsteen, op de rand van 
een venster, op een stoel of in een wasruimte 
achterlaten wordt. 
 
Opzettelijke fout : een fout die de Verzekerde 
opzettelijk begaat om het Schadegeval uit te lokken.  
 
Persoonsgegevens : Alle gegevens die de Verzekerde 
rechtstreeks of onrechtstreeks identificeren en die 
noodzakelijk zijn voor de inschrijving op het contract, 
het beheer ervan en die de Verzekeraar in staat 
stellen zijn wettelijke verplichtingen na te komen. 
Deze gegevens worden beschermd door de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming (EU), nr. 2016-
679. 
 
Schadegeval : een gebeurtenis die kan leiden tot het 
inwerkingtreden van één of meerdere waarborgen, in 
overeenkomstig met de bepalingen van dit 
verzekeringscontact. 
 
Schadeveroorzakende oxidatie : elke blootstelling van 
het toestel aan vocht of vloeistof die een invloed heeft 
op de goede werking van het toestel en het gevolg is 
van een Ongeval. 



 

 
Verlies : het feit dat het Verzekerd toestel waarvan de 
Aangeslotene het eigendom of het genot had, 
permanent wordt ontnomen en niet wordt 
teruggevonden. 
 
Vervangingstoestel : Een gereviseerd toestel van 
hetzelfde model als het Verzekerd toestel, of 
- Een nieuw toestel dat identiek is aan het Verzekerd 

toestel, of 
- Een Gelijkwaardig toestel, 

die aan de Aangeslotene kunnen worden verstrekt in 
het kader van een productgarantie, wettelijke of 
commerciële garantie die worden verkregen naar 
aanleiding van een Schadegeval dat door dit contract 
wordt gedekt. 

 
De waarde van het vervangingstoestel mag echter 
niet hoger zijn dan de vervangingswaarde. 
 
Vervangingswaarde : de totale aankoopwaarde, 
inclusief alle belastingen (exclusief promotiekorting) 
in België van het Vervangingstoestel op de datum van 
het Schadegeval. De vervangingswaarde mag niet 
hoger zijn dan de op het Aankoopbewijs vermelde 
aankoopwaarde (inclusief BTW) van het Verzekerd 
toestel. 
 
Verzekerd toestel : Een nieuwe mobiele telefoon, het 
toonzaalmodel of het gereviseerde toestel, gekocht 
door de Aangeslotene in België in een winkel van 
Media Markt of op www.mediamarkt.be op de dag 
van de sluiting van het lidmaatschap waarvan de 
aankoopwaarde inclusief BTW niet meer bedraagt dan 
2000 (tweeduizend) euro en waarvan het 
referentienummer en/of serienummer (IMEI) vermeld 
is op de lidmaatschapsaanvraag. 
 
Vervangingstoestellen die verkregen werden in het 
kader van een productgarantie/commerciële garantie 
of verzekering worden ook gedekt. 
 
Alleen accessoires die  gelijktijdig met de mobiele 
telefoon zijn  aangekocht, vallen onder de 
diefstaldekking. 
 
Verzekerde : het gaat om: 
- De Aangeslotene, i.e. de meerderjarige natuurlijke 

persoon die in België woont of in een grensland 
waarvan de munteenheid de euro is evenals 
zijn/haar echtgenote, echtgenoot, zijn 
samenwonende partner, zijn ascendenten en 
descendenten. 

- De Aangeslotene, i.e. de rechtspersoon die in België 
is ingeschreven in de Kruispuntbank van 
Ondernemingen en zijn aangestelden. 

 
Verzekerde accessoires (louter in geval van 
OMNIUM+ TELECOM) : Elk accessoire dat verband 
houdt met het verzekerd toestel, met name headsets, 
oortelefoons, handsfree kit, koptelefoons, tassen, 
etuis, consoles, opladers, batterijen, stroomkabels, 
extra kaarten en koordjes niet oorspronkelijk geleverd 
door de fabrikant, aangekocht op hetzelfde moment 
als het Verzekerd toestel en opgenomen in het 
Aankoopbewijs. 
 
Verzekeringsjaar : periode van twaalf (12) 
opeenvolgende maanden vanaf de datum waarop de 
aansluiting van kracht gaat. 
 
2. VOORWERP VAN HET CONTRACT 
 
Het contract dekt slechts één Verzekerd toestel per 
keer tegen de hieronder vermelde risico’s volgens de 
bij de aansluiting gekozen dekking, onder de 
hieronder bepaalde voorwaarden en onder 
voorbehoud van de uitsluitingen vermeld in artikel 
4.1. 
 
U heeft de keuze uit twee verzekeringsformules. Uw 
contract dekt het Verzekerd toestel in geval van: 
 

Voor de waarborgen OMNIUM TELECOM: 
- Materiële schade; 
- Schadeveroorzakende oxidatie. 
 
Accessoires worden niet gedekt. 
 
Voor de waarborg OMNIUM+ TELECOM: 
- Materiële schade 
- Schadeveroorzakende oxidatie; 
- Kruimeldiefstal; 
- Zakkenrollerij; 
- Diefstal met braak; 
- Diefstal met geweld; 
- Frauduleus gebruik. 
Wanneer de formule een diefstaldekking bevat, zijn 
ook Frauduleus gebruik, vervanging van de SIM-
kaart/USIM-kaart en een Verzekerd accessoire gedekt. 
 
3. VOORWERP EN VERGOEDINGSLIMIETEN VAN DE 
WAARBORGEN 
 
3.1. Waarborg Materiële schade en 
Schadeveroorzakende oxidatie 
In geval van Materiële schade of Schadeveroorzakende 
oxidatie komt de verschuldigde prestatie overeen met 
de reparatie van het Verzekerd toestel door een door 
de Verzekeraar erkende werkplaats. Als echter uit het 
onderzoek van het Verzekerd toestel blijkt dat de 
kosten van reparatie groter zijn dan de 
Vervangingswaarde van het Verzekerd toestel of 
ingeval het Verzekerd toestel niet kan worden 
hersteld, ontvangt u een Vervangtoestel of een 
vergoeding via overschrijving binnen de limiet van de 
Vervangingswaarde en volgens de modaliteiten die 
door de Schadebeheerder worden verstrekt. Bij deze 
vergoeding zal men rekening houden met de 
vergoedingslimieten zoals vermeld in artikel 3.4 (zie 
infra). 
 
3.2. Waarborg ‘Diefstal’ (louter in geval van 
OMNIUM+ TELECOM) 
In geval van Diefstal komt de verschuldigde prestatie 
overeen met de terbeschikkingstelling van een 
Vervangingstoestel of een vergoeding via 
overschrijving. Vervanging van de SIM-kaart en 
Verzekerde accessoires zullen in geval van Diefstal 
vergoed worden binnen de limieten van de 
vergoedingslimieten vermeld in artikel 3.4 (zie infra). 
 
3.3. Waarborg ‘frauduleus gebruik’ (louter in 
geval van OMNIUM+ TELECOM) 
In geval van Frauduleus gebruik  betaalt de 
Verzekeraar het bedrag terug van de frauduleus door 
een Derde gevoerde telefoongesprekken gedurende 
de periode voorafgaand aan de aanvraag tot 
blokkering van de lijn en niet langer dan achtenveertig 
(48) uur na de datum en het uur van de Diefstal. De 
terugbetaling vindt plaats binnen de beperking van de 
vergoedingslimiet zoals bepaald in artikel 3.4 (zie 
infra). 
 
3.4. Vergoedingslimieten van de waarborgen 
Alle bedragen in euro zijn inclusief alle belastingen en 
de tussenkomst is beperkt tot: 
Voor alle waarborgen: 
- Een maximaal aantal van twee (2) Schadegevallen 
per Verzekeringsjaar 
- Voor elk Schadegeval is de terugbetaling beperkt tot 
de Vervangingswaarde van het Verzekerd toestel.  
- Een maximumbedrag aan 
verzekeringsuitkeringen (herstelling, vervanging of 
vergoeding) van tweeduizend (2.000) euro per 
aansluitingsjaar. 
Enkel voor de waarborg OMNIUM+ TELECOM: 
- Voor de waarborg 'Frauduleus gebruik' wordt het 
maximumbedrag van de tussenkomst echter 
teruggebracht tot vijfhonderd (500) euro per 
Schadegeval en per aansluitingsjaar. 
- De vergoeding voor de vervanging van de SIM/USIM 
kaart is beperkt tot vijfentwintig (25) euro per 
Schadegeval en per aansluitingsjaar. 
- De vergoeding van de vervanging van de Verzekerde 
accessoires is beperkt tot vijfhonderd 

(500) euro per Schadegeval. 
 
3.5. Franchise 
Indien Diefstal onder het contract valt en dus alleen in 
het kader van OMNIUM+ TELECOM, zal een Franchise 
worden toegepast. Het bedrag van de Franchise, dat 
zal worden afgetrokken van de Vervangingswaarde 
wordt bepaald op basis van de Aankoopwaarde van het 
Verzekerd toestel, als volgt: 
 

Aankoopwaarde van het 
Verzekerd toestel 

Bedrag van de 
Franchise in 

geval van 
Diefstal 

Tussen €0 en €200  
incl. BTW 

20€ 

Tussen €200,01 en €400  
incl. BTW 

40€ 

Tussen €400,01 en €600  
incl. BTW 

60€ 

Tussen €600,01 en €2.000 
incl. BTW 

90€ 

 
4. UITSLUITINGEN 
 
4.1. Zijn niet gedekt onder alle waarborgen 

gecombineerd 
 

- Schade ten gevolge van de opzettelijke of 
bedrieglijke fout van de Verzekerde; 

- De rechtstreekse of onrechtstreekse gevolgen van 
de vernietiging of het Verlies van databases, 
bestanden, persoonlijke of professionele 
computergegevens of software tijdens of ten 
gevolge van een Schadegeval of herstelling van uw 
Verzekerd toestel; 

- Schadegevallen die zich voordoen tijdens een 
burgeroorlog of een buitenlandse oorlog, een 
volksbeweging, een opstand of elke vorm van 
militaire operatie. Deze uitsluitingen zijn echter 
niet van toepassing in geval van zelfverdediging of 
indien de Verzekerde geen actieve  deelname 
heeft aan √©√©n van deze evenementen; 

- Schadegevallen ten gevolge van de directe of 
indirecte effecten van atomaire explosies en 
stralingen; 

- Schadegevallen vanwege de nalatigheid van de 
Verzekerde; 

- Schadegevallen die zich voordoen wanneer het 
Verzekerd toestel niet in de handbagage wordt 
bewaard, in het geval van vervoer door de lucht, 
over zee of over land, en die niet onder het direct 
en onmiddellijk toezicht van de Verzekerde valt; 

- Schadegevallen die onder de aansprakelijkheid 
van de professionele vervoeder vallen; 

- Indirecte financië´le of niet-financië´le schade, 
anders dan Frauduleus gebruik, geleden door de 
Verzekerde tijdens of na Diefstal, Materië´le 
schade of Schadeveroorzakende oxidatie van het 
Verzekerd toestel; 

- Het Verlies en de gevolgen ervan; 
- Schadegevallen waarvan de staat van het 

Verzekerd toestel niet aangetoond wordt door de 
aangegeven omstandigheden; 

- Schadegevallen die zich hebben voorgedaan 
wanneer het Verzekerd toestel gebruikt wordt 
door iemand anders dan de Verzekerde; 

- Schadegevallen voorafgaand aan de 
inwerkingtreding van de waarborgen; 

- Professioneel gebruik, wanneer de Aangeslotene 
zich niet heeft ingeschreven voor de Professionele 
Optie zoals vermeld op zijn aankoopfactuur.  

 

4.2. Zijn bovendien niet gedekt onder de waarborg 
Materiële schade of Schadeveroorzakende 
oxidatie 

- De Schadegevallen waarbij u het Verzekerd 
toestel niet kan afgeven; 

- De Schadegevallen waarbij het serienummer of 
het I.M.E.I- nummer van het Verzekerd toestel 
niet leesbaar is; 

http://www.mediamarkt.be/


 

- De Schadegevallen met betrekking tot het gebruik 
van randapparatuur, verbruiksartikelen, 
connectoren of accessoires die niet compatibel 
zijn of niet geschikt zijn voor het Verzekerd 
toestel, volgens de normen van de fabrikant in de 
handleiding van de fabrikant van het Verzekerd 
toestel; 

- De Schadegevallen die gekoppeld zijn  aan 
droogte, de aanwezigheid van stof, buitensporige 
externe temperaturen of elektrische ongevallen 
buiten het Verzekerd toestel; 

- De kosten voor het opmaken van de prijsofferte, 
de inbedrijfstelling, de herstelling of  de 
verzending die de Aangeslotene aangaat zonder 
de voorafgaande toestemming van de Verzekeraar 
of de Schadebeheerder; 

- De Schadegevallen die voortvloeien uit het niet- 
naleven van de instructies voor gebruik, 
aansluiting, installatie en onderhoud die in de 
handleiding van het Verzekerd toestel staan; 

- De esthetische Schadegevallen veroorzaakt aan de 
externe  delen  van  het  Verzekerd  toestel  die de 
goede werking ervan niet beïnvloeden: krassen, 
schilfers, schrammen, verkleuringen, barsten; 

- De rechtstreekse gevolgen van vuur, bliksem, 
explosie; 

- De Schadegevallen die voortvloeien uit het 
aanpassen van de oorspronkelijke 
karakteristieken van het Verzekerd toestel. 

- De Schadegevallen gedekt door de 
productgarantie. 

- De Schadegevallen als gevolg van Normale slijtage 
van het Verzekerd toestel. 

- De Schadegevallen waarvoor de toestand van het 
Verzekerd toestel die na de fysieke diagnose is 
vastgesteld niet wordt gerechtvaardigd door 
omstandigheden die de Verzekerde bij de aangifte 
van de Schade heeft opgegeven of bij het 
ontbreken van een aangifte van een 
omstandigheid. 

 

4.3. Zijn bovendien niet gedekt onder de waarborg 
‘diefstal’ (waarborg OMNIUM+ TELECOM) 

- Diefstal gepleegd door de Verzekerde of een 
familielid die met de Verzekerde samenwoont; 

- Inbeslagneming op bevel van een overheid of 
overheidsinstantie;Diefstal met braak waarbij het 
Verzekerd toestel zichtbaar is van buiten het 
voertuig; 

- Diefstal van het Verzekerd toestel uit een voertuig 
zonder ingebroken te hebben; 

- Diefstal uit een voertuig dat niet volledig gebouwd 
is uit harde materialen en niet op slot is wanneer 
er niemand in het voertuig zit. 

- Diefstal van het Verzekerd toestel uit een voertuig 
wanneer deze geparkeerd is zonder bestuurder of 
passagier tussen 22.00 en 7.00 uur; 

- Diefstal ingeval van vervoer met een tweewielig 
voertuig indien het Verzekerd toestel niet in een 
afgesloten doos is geplaatst die integraal deel 
uitmaakt van het tweewielervoertuig; 

- Diefstal waarbij in het proces-verbaal van de 
aangifte geen melding wordt gemaakt van een van 
de in de verzekeringsovereenkomst genoemde 
vormen van Diefstal (kruimeldiefstal, 
zakkenrollerij, Diefstal met braak, met geweld). 

- Door de fabrikant geleverde accessoires en/of 
door de Aangeslotene gekochte accessoires die 
niet vermeld staan op het Aankoopbewijs van het 
Verzekerd toestel. 

 

4.4. Zijn bovendien niet gedekt onder de waarborg 
‘frauduleus gebruik’ (waarborg OMNIUM+ 
TELECOM) 

- Het Frauduleus gebruik van de SIM/USIM kaart 

dat volgt op de gemeenschappelijke en specifieke 

uitsluitingen van de waarborg 'Diefstal' van het 

Verzekerd toestel. 

- Het Frauduleus gebruik van de SIM/USIM kaart 

gepleegd vanaf de datum van registratie van de 

vraag tot blokkering van de SIM/USIM kaart door 

de betrokken telefoonoperator. 

 

5. FORMALITEITEN BIJ EEN SCHADEGVAL 
 
5.1. Hoe en binnen welke termijn moet u uw 

schadegeval melden? 
U moet binnen de 5 werkdagen volgend op de datum 
waarop u kennis heeft van het Schadegeval, aangifte 
doen van uw Schadegeval via het online portaal voor 
schademelding:  
www.mediamarkt.be/nl/omniumtelecom  
Indien nodig, kunt u de Schadebeheerder als volgt 
bereiken: 
- via het internet:  

www.mediamarkt.be/nl/omniumtelecom 
- via e-mail: info@omniumtelecom.be 
- via brief: OMNIUM TELECOM c/o Karapass Courtage 

4th Floor, South Center Titanium, Marcel 
Broodthaer square 8, 1060 Brussel 

- via de telefoon op het nummer: +32 (2) 620 09 63 van 
maandag tot vrijdag van 9.00 tot 19.00 uur en 
zaterdag van 9.00 tot 13.00 uur uitgezonderd op 
feestdagen in België. Nummer zonder toeslag. 
 

De Verzekerde moet verplicht: 
In geval van Materiële schade of  
Schadeveroorzakende oxidatie: 

- Zich weerhouden van het uitvoeren van 
herstellingen 

In geval van Diefstal (louter in geval van OMNIUM+ 
TELECOM): 

- Dient u onmiddellijk een klacht in te dienen van 
zodra u kennis heeft van het Schadegeval, zelfs in 
het buitenland, bij de bevoegde 
politieautoriteiten. U moet melding maken van de 
specifieke omstandigheden van de Diefstal, 
mogelijke getuigen, evenals de referenties van 
het Verzekerd toestel (merk, model, 
serienummer); 

- Van zodra u kennis heeft van het Schadegeval, 
moet u de SIM/USIM kaart bij de betreffende 
telefonieoperator laten blokkeren. 

 

5.2. Welke ondersteunende documenten moet u 
indienen? 
Er zal gevraagd worden in het kader van uw verklaring 
om ondersteunende documenten te versturen 
naargelang van de aard van het Schadegeval, 
bepaalde stappen te ondernemen. 
 
Ongeacht uw soort Schadegeval: 
Moet u de volgende documenten systematisch 
neerleggen of versturen: 
- Kopie van uw geldige identiteitskaart of dat van 
de Verzekerde gebruiker van het Verzekerd toestel; 
- De kopie van het Aankoopbewijs waarin de 
betaling van het Verzekerd toestel wordt bevestigd. 
Meer algemeen moet u alle documenten naar de 
Schadebeheerder sturen die de Verzekeraar nodig 
acht om de gegrondheid van uw verzoek om dekking 
te beoordelen. 
Als u opzettelijk onnauwkeurige documenten als 
bewijs gebruikt, frauduleuze middelen gebruikt, of 
onjuiste of onvolledige verklaringen aflegt, worden de 
waarborgen niet toegekend. 
CARDIF behoudt zich het recht voor om een 
vervolging in te stellen voor de bevoegde 
strafrechtelijke instanties. 
 
In geval van Diefstal (louter in geval van OMNIUM+ 
TELECOM),  
Moet u het volgende versturen: 
- Een kopie van het proces-verbaal van 
neerlegging van klacht waarop vermeld staat: de 
datum van de Diefstal, beschrijving van de 
omstandigheden, het IMEI nummer of het 
serienummer en het merk van het Verzekerd toestel, 
een stempel en handtekening van de officier die u 
klacht ontvangen heeft. 
- Een document waaruit de blokkering van uw SIM 
kaart blijkt. 
 

In geval van Frauduleus gebruik (louter in geval van 
OMNIUM+ TELECOM): 
Moet u een document versturen dat de blokkering van 
uw SIM/USIM kaart aantoont, alsook een kopie van de 
gedetailleerde factuur die is uitgegeven door de 
betrokken telefoonoperator, waarin het bedrag van 
de frauduleuze communicaties wordt bevestigd.  
 
5.3. Modaliteiten omtrent de aanvaarding van een 

schadegeval? 
In geval van Materiële schade of 
Schadeveroorzakende oxidatie (waarborgen 
OMNIUM+ TELECOM en OMNIUM TELECOM): 
U moet, na voorafgaande goedkeuring van de 
Schadebeheerder, het Verzekerd toestel, op kosten 
van de Verzekeraar, teruggeven aan het technisch 
station dat door de Schadebeheerder is aangewezen 
voor de diagnose. De voorwaarden voor het 
verzenden van het Verzekerd toestel, zullen door de 
Schadebeheerder aan u worden meegedeeld. 
Wij herinneren u eraan dat het belangrijk is om het 
Verzekerd toestel op het ogenblik van de verzending 
naar behoren in te pakken, zodat het zonder schade 
kan reizen. Anders behoudt de Verzekeraar zich het 
recht voor om te weigeren het Schadegeval over te 
nemen. 
 
BELANGRIJK 
Vooraleer het Verzekerd toestel aan het technisch 
centrum over te maken: 
- Als het Verzekerd toestel bestanden, persoonlijke 

gegevens, databases of software bevat die de 
Verzekerde heeft opgeslagen, moet de Verzekerde 
een externe back-up maken en de bestanden voor 
verzending van het Verzekerd toestel verwijderen.  
Bij gebreke hiervan worden de persoonlijke 
gegevens door het technisch centrum vernietigd bij 
ontvangst van het Verzekerd toestel. 

- Als het Verzekerd toestel actieve 
beveiligingsfuncties heeft, zoals een "lokaliserings" 
account op mijn telefoon en/of een "iCloud" account 
of een equivalent daarvan, moet de Verzekerde deze 
vóór elke verzending deactiveren. Bij gebrek hieraan, 
kan de diagnose van het Verzekerd toestel niet door 
het technische centrum worden uitgevoerd, kan de 
waarborg niet worden ingesteld en zal het product 
in de oorspronkelijke staat aan u worden 
teruggegeven. 

 
Schadegeval die wordt aanvaard na diagnose 
Als aan het einde van de diagnose uw Schadegeval 
gedekt wordt, wordt het Verzekerd toestel hersteld en 
zullen de kosten van de Verzekeraar aan u worden 
terugbetaald onder dezelfde voorwaarden als tijdens 
de verzending. Indien dit niet mogelijk is, zal de 
Schadebeheerder verder handelen zoals omschreven 
in artikel 3.1 van dit document. 
 
Schadegeval die niet aanvaard werd na diagnose 
Als aan het einde van de diagnose uw Schadegeval niet 
wordt gedekt, wordt het Verzekerd toestel aan u 
teruggezonden op kosten van de Verzekeraar, ingeval 
de verzending naar België is, onder dezelfde 
voorwaarden als de verzending. 
Voor elk Verzekerd toestel dat per post naar het 
technisch station wordt gestuurd, en in geval van 
weigering door u om de teruggave van het Verzekerd 
toestel te accepteren na een ingreep die al dan niet in 
het kader van dit contract werd uitgevoerd, door al dan 
niet opzettelijke oorzaken, die aan u te wijten zijn, 
zullen de kosten van “nieuwe levering” aan u worden 
gefactureerd en moeten worden betaald voordat het 
Verzekerd toestel opnieuw wordt verzonden. 
 
Eigendom van CARDIF 
In geval van vervanging of herstelling wordt het 
Verzekerd toestel volledige eigendom van CARDIF. 
 
In geval van Diefstal (louter in geval van 
OMNIUM+ TELECOM): 
De Schadebeheerder stelt een Vervangingstoestel ter 
beschikking of gaat over tot de vergoeding via 
overschrijving onder de in artikel 3.2 beschreven 
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voorwaarden, onder de voorwaarden en binnen de 
grenzen zoals vermeld in artikel 3.4 en na aftrek van 
het bedrag van de Franchise. 
 
5.4. Expertise 
Een expert of een onderzoeker kan door de 
Verzekeraar, op kosten van de Verzekeraar, worden 
aangesteld om de omstandigheden van het 
Schadegeval te beoordelen en het bedrag van de 
schadevergoeding te evalueren. 
 
5.5. Vergoeding 
Elke betaling die door de Verzekeraar moet worden 
uitgevoerd, wordt gedaan door een bankrekening te 
crediteren die op uw naam in een lidstaat van de 
Europese Unie of een deel van de Europese 
Economische Ruimte of een lid van de Single Euro 
Payments Area (SEPA) geopend is en de betaling 
gebeurt in euro’s. Bijgevolg kan de Verzekeraar 
rechtmatig weigeren elke betaling te verrichten 
waarbij een bankrekening, geopend bij een vestiging 
die zich op een ander grondgebied bevindt, wordt 
gecrediteerd of een betaling uitgedrukt in een andere 
valuta dan de euro. 
De  Verzekeraar zal  geen enkele garantie of dienst 
verlenen of geen enkele betaling verrichten in het 
kader van  dit Contract indien de uitvoering van deze 
garantie, dienst of betaling hem zou blootstellen aan 
een sanctie , verbod of beperking voortvloeiend uit 
een Belgische wet of reglement of van de Europese 
Unie betreffende economische sancties, of enig 
andere toepasselijke regel of wet betreffende 
economische of commerciële sancties. 
 
6. ALGEMENE BEPALINGEN 
 
6.1. Hoe toetreden tot het contract? 
U kunt enkel toetreden op het moment van aankoop 
van een Verzekerd toestel, door het invullen en 
ondertekenen van het aanvraagformulier in een 
Media Markt winkel of op de website 
www.mediamarkt.be.  
U moet het Aankoopbewijs of de Aankoopbewijzen 
bewaren waaruit de betaling van het Verzekerd 
toestel en de verzekeringspremie blijkt. Het verzekerd 
product, gekocht op hetzelfde moment als de 
afsluiting het lidmaatschap van de verzekering en de 
verzekering moeten op hetzelfde Aankoopbewijs 
staan.   
 
6.2. Datum van inwerkingtreding en duur van het 

lidmaatschap 
Waarborg OMNIUM TELECOM één (1) jaar: 
De aansluiting treedt in werking de dag van de 
aansluiting. Ze wordt aangegaan voor een duur van 
één (1) jaar zonder stilzwijgende hernieuwing, 
uitgezonderd in geval van vroegtijdige beëindiging (of 
vroegtijdige opzegging). Aan het einde van deze 
termijn eindigt de verzekeringsdekking en wordt deze 
niet stilzwijgend verlengd. 
 
Waarborg OMNIUM TELECOM twee (2) jaar: 
De aansluiting treedt in werking de dag van de 
aansluiting. Ze wordt aangegaan voor een duur van 
twee (2) jaar zonder stilzwijgende hernieuwing, 
uitgezonderd in geval van vroegtijdige beëindiging (of 
vroegtijdige opzegging). Aan het einde van deze 
termijn van twee jaar eindigt de verzekeringsdekking 
en wordt deze niet stilzwijgend verlengd. 
 
Waarborg OMNIUM+ TELECOM 
Uw aansluiting treedt in werking op de dag van de 
aansluiting. De initiële duur van deze verzekering is 
één (1) jaar en kan jaarlijks stilzwijgend worden 
verlengd voor een totale duur van maximum vijf (5) 
jaar, behalve in geval van vroegtijdige beëindiging of 
opzegging van het contract uiterlijk drie (3) maanden 
voor het verstrijken van de jaarlijkse termijn, per 
aangetekende brief, deurwaardersexploot of 
ontvangst van de opzeggingsbrief met 
ontvangstbewijs. 
 
Het lidmaatschap wordt echter niet afgesloten indien 

u onderworpen bent aan beperkende maatregelen of 
een bevriezing van tegoeden op grond van de 
Europese Verordening nr. 2580/2001 van 27 
december 2001. 
 
6.3. Ingangsdatum van de dekking 
Voor het oorspronkelijk Verzekerd toestel: de dekking 
gaat in op de datum van ondertekening van het 
aanvraagformulier. 
Voor het Vervangingstoestel: op de dag dat u het in 
bezit neemt. 
 
6.4. Herroepingsrecht (bij het begin van het contract) 
U hebt het recht uw lidmaatschap op te zeggen binnen 
een termijn van veertien (14) kalenderdagen vanaf de 
dag waarop het contract wordt gesloten of vanaf de 
dag dat de Verzekeringnemer de 
contractvoorwaarden en alle aanvullende informatie  
ontvangt indien deze laatste dag valt na de sluiting van 
de overeenkomst, zonder dat u daarvoor een boete 
moet betalen.  
 
U kunt uw herroepingsrecht uitoefenen per 
aangetekende brief, per 
gerechtsdeurwaardersexploot gericht aan Karapass 
courtage 4th Floor, South Center Titanium, Marcel 
Broodthaerplein 8, 1060 Brussel of door de 
herroepingsbrief tegen ontvangstbewijs in te leveren. 
 
De Verzekeraar zal u de bedragen volledig 
terugbetalen die hij reeds heeft ontvangen binnen een 
maximumtermijn van dertig (30) volle kalenderdagen 
vanaf de datum van kennisgeving door de Verzekerde. 
Met het versturen van uw brief komen uw 
lidmaatschap en uw dekkingen tot een einde.  
 
6.5. Betaling van de premie 
Het bedrag van de premie staat vermeld op het 
aanvraagformulier. Alle belastingen die op de premie 
van toepassing zijn, moeten door de Aangeslotene 
worden betaald. 
 
Voor de waarborgen OMNIUM Telecom: 
Het volledige bedrag van de bijdrage die overeenstemt 
met de totale duur van de waarborgen moet worden 
betaald op het moment van de aankoop van het 
toestel via een betaling bij de kassa van een MEDIA 
MARKT winkel of op de website www.mediamarkt.be. 
 
Voor de waarborgen OMNIUM+ Telecom: 
De bijdragen worden door de Verzekeraar geïnd via 
een domiciliëring van het type SEPA Direct Debit.  De 
bijdrage die overeenkomt met de eerst drie (3) 
maanden moet worden betaald wanneer het 
Verzekerd toestel wordt gekocht in een MEDIA MARKT 
winkel of op de website www.mediamarkt.be. 
 
De door de Aangeslotene te verrichten betalingen 
geschieden door de debitering van een bankrekening 
die op naam van de Aangeslotene is geopend in een 
Lidstaat van de Europese Unie of van de Europese 
Economische Ruimte of lid van de Single Euro 
Payments Area (SEPA), en wordt uitgedrukt in euro 
aan order van de Verzekeraar. De Verzekeraar heeft 
het recht om elke betaling te weigeren die afkomstig 
is van een rekening die geopend is bij een instelling in 
een ander gebied of die uitgedrukt is in een andere 
munt dan de euro. In geval van niet-betaling van de 
bijdrage op de vervaldag, kan de Verzekeraar het 
contract opzeggen na formele kennisgeving aan de 
Aangeslotene. 
 
6.6. Opzegging van een lopend contract 
6.6.1. Het contract en de garanties eindigen in geval 
van verdwijning of totale vernietiging van uw 
Verzekerde toestel waarvoor geen uitkering 
krachtens de dekking geldt of indien uw aankoop van 
het Verzekerde toestel wordt geannuleerd. U krijgt 
het vooruitbetaalde deel van de premie terug dat 
overeenkomt met de tijd dat het risico niet meer 
gedekt is, tenzij een Schadegeval is vergoed. 
 
6.6.2. Voor de waarborg OMNIUM+ TELECOM, 

eindigt het lidmaatschap in geval van staking van 
betaling van de maandelijkse betalingen van de 
verzekeringspremie, op voorwaarde dat de 
Verzekeraar zich houdt aan de voorwaarden die zijn 
vastgelegd in de wet en de verzending van een 
ingebrekestelling waarin de gevolgen (schorsing 
en/of beëindiging) van de niet-betaling van de 
bijdrage vermeld staan en de tijd die wordt 
toegestaan om de situatie te regulariseren en waarin 
wordt bepaald dat de schorsing van de dekking of de 
beëindiging van het contract ingaat op de dag na het 
verstrijken van de termijn, onverminderd de dekking 
ten aanzien van een eerder voorgevallen verzekerd 
feit. 
 
6.6.3. Naast hetgeen gepreciseerd in artikel 6.6.2 
dient elke opzegging van het contract te geschieden 
bij aangetekende brief, deurwaardersexploot of bij 
ontvangst van de opzeggingsbrief met 
ontvangstbewijs. Behalve in geval van intrekking (6.4) 
en beëindiging na een Schadegeval, treedt de 
beëindiging van de aansluiting slechts in na het 
verstrijken van één (1) maand vanaf de dag volgend 
op de indiening van de aangetekende brief, of de dag 
volgend op de kennisgeving of de dag volgend op de 
ontvangstdatum. 
De Aangeslotene kan de aansluiting van het huidig 
collectief contract voor de waarborg OMNIUM+ 
TELECOM en OMNIUM TELECOM 24 opzeggen: 

- Aan het einde van een aansluitingsjaar moet de 
opzegging minstens drie (3) maanden voor de 
vervaldatum worden verzonden 

- In geval van tariefverhoging en/of wijziging van 
de algemene voorwaarden 

- Op elk moment na het eerste jaar van aansluiting 
en de Verzekeraar zal het deel van de bijdrage dat 
al is betaald voor de resterende looptijd van het 
contract terugbetalen. 

De Verzekeraar kan de aansluiting opzeggen: 
- In geval van niet-betaling van de bijdrage door de 

Aangeslotene. 
- In geval van overlijden van de Aangeslotene, 

binnen de drie maanden na de datum waarop de 
Verzekeraar kennis heeft gekregen van het 
overlijden. 

 
6.7. Wijziging van het tarief (OMNIUM+ TELECOM) 
De verzekeraar kan zijn tarief wijzigen en de bijdrage 
aanpassen slecht na kennisgeving aan de 
Aangeslotene minstens vier (4) maanden voor het 
einde van het aansluitingsjaar. Een aanpassing van de 
bijdrage is slechts van toepassing op de bijdragen van 
de lopende contracten die vervallen vanaf de eerste 
(1ste) dag van de vierde (4de) maand volgend op de 
wijziging. De Aangeslotene wordt ten minste vier (4) 
maanden vóór het verstrijken van deze aanpassing op 
de hoogte gebracht, evenals van zijn recht op 
opzegging. 
 
6.8. Territoriale reikwijdte van de waarborgen 
Onder voorbehoud van de bovenvermelde 
uitsluitingen is de waarborg geldig voor een 
Schadegeval die zich waar ook ter wereld voordoet en 
waarvan alle prestaties uitsluitend op Belgisch 
grondgebied worden uitgevoerd. 
 
6.9. Geschillen 
Elke klacht met betrekking tot het contract kan per 
post worden gericht aan de Schadebeheerder op het 
volgende adres: Karapass courtage 4de verdiep, 
South Center Titanium, Marcel Broodthaer square 8, 
1060 Brussel, via e-mail claim@cardif-rd.be, of via 
telefoon +32 2 892 4003 of aan de Ombudsman van 
Verzekeringen, Square de Meeûs 35, 1000 Brussel 
(www.ombudsman.as). Het indienen van een klacht 
doet geen afbreuk aan de mogelijkheid om een 
vordering in rechte in te stellen. 
Indien u het niet eens bent met het gegeven 
antwoord, kunt u zich schriftelijk wenden tot onze 
afdeling Kwaliteitsbetwistingen op het volgende 
adres: CARDIF Assurance Vie, Service qualité 
réclamations - Prévoyance SH 123, 8, rue du Port 
92728 Nanterre CEDEX.  
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U kunt uw klacht ook richten tot de Ombudsman van 
de Verzekeringen, Meeûs Plein 35, 1000 Brussel 
(www.ombudsman.as). 
De Verzekeraar en de Schadebeheerder verbinden 
zich ertoe de ontvangst van uw klacht binnen 3 
werkdagen na ontvangst te bevestigen, tenzij het 
antwoord zelf binnen deze termijn wordt gegeven. Zij 
zullen hun uiterste best doen om u binnen 2 weken 
een antwoord te geven en, indien dit niet mogelijk is, 
garanderen zij u een definitief antwoord binnen een 
maand na ontvangst van de klacht. Als er bijzondere 
omstandigheden zijn die een langere verwerkingstijd 
rechtvaardigen, zult u daarvan naar behoren in kennis 
worden gesteld. 
De indiening van een klacht vermindert geenszins de 
mogelijkheid om gerechtelijke stappen te 
ondernemen. 
 
6.10. Fraude 
Elke fraude of poging tot fraude ten opzichte van de 
verzekeringsmaatschappij wordt gesanctioneerd 
overeenkomstig de wetgeving ter zake en/of de 
algemene of bijzondere voorwaarden. De fraude of 
poging tot fraude kan eveneens strafrechtelijk 
worden vervolgd. 
 
6.11. Belangenbescherming van de klant 
De Verzekeraar heeft op zijn website 
(www.bnpparibascardif.be) informatie geplaatst met 
betrekking tot, enerzijds, zijn vergoedingsbeleid en, 
anderzijds, zijn beleid inzake belangenconflicten die 
zich kunnen voordoen binnen de 
Verzekeringsmaatschappij en/of tussen de 
Verzekeringsmaatschappij en Derden. 
U vindt meer informatie omtrent deze beleidsregels 
op:  

- http://www.bnpparibascardif.be/fr/pid3079/ve
r goedingen.html voor het vergoedingsbeleid 

- http://www.bnpparibascardif.be/fr/pid3080/be
l angenconflicten.html voor het beleid inzake 
het beheer van belangenconflicten. 

Elke mededeling in het kader van en/of krachtens het 
contract geschiedt in de taal van het contract. 
 
6.12. Toepasselijk recht en rechtsbevoegdheid 
Dit contract wordt geregeld door de Belgische wet en 
in het bijzonder door de wet van 4 april 2014 
betreffende de verzekeringen en al zijn uitbreidingen, 
wijzigingen en koninklijke besluiten. 
Elk geschil behoort tot de exclusieve bevoegdheid van 
de Belgische rechtbanken. 
 
6.13. Subrogatie 
De Verzekeraar is gesubrogeerd, tot het bedrag van 
de schadevergoeding die hij heeft overgemaakt, in de 
rechten en vorderingen van de Aangeslotene tegen 
Derden. 
 
6.14. Verwerking van gegevens 
In het kader van het sluiten en uitvoeren van de 
verzekeringsovereenkomst moet de Verzekeraar als 
gegevensbeheerder Persoonsgegevens van de 
Verzekerde verzamelen die worden beschermd door 
de Verordening (EU) Gegevensbescherming nr. 
2016/679, de wet van 30 juli 2018 betreffende de 
bescherming van natuurlijke personen in verband 
met de verwerking van Persoonsgegevens en de 
toepasselijke uitvoeringsbesluiten. 
De door de Verzekeraar gevraagde Persoonsgegevens 
zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de 
verzekeringsverrichting (sluiting van de 
verzekeringsovereenkomst, eventuele wijziging en 
beheer ervan). Indien de gevraagde 
Persoonsgegevens facultatief zijn, zal dit bij het 
verzamelen ervan worden vermeld. 
De Persoonsgegevens die door de Verzekeraar 
verzameld worden zijn noodzakelijk: 
a. Om te voldoen aan haar verschillende 

wettelijke of reglementaire verplichtingen 
De Verzekeraar gebruikt de Persoonsgegevens van de 
Verzekerde om te voldoen aan de geldende 
reglementering, met als doel: 

- abnormale/ongebruikelijke verrichtingen te 

identificeren; 
- Fraude te bestrijden, te voorkomen en op te 

sporen; 
- De risico’s (financiële, krediet-, juridische, 

compliance- of reputatierisico’s, wanbetaling, 
etc.) waarmee de Verzekeraar en/of de BNP 
Paribas Group kunnen worden geconfronteerd, 
op te volgen en te rapporteren; 

- Om, indien nodig, telefoongesprekken, instant 
messaging, e-mails, enz. op te nemen, 
niettegenstaande enig ander hieronder 
beschreven gebruik; 

- Om het witwassen van geld en de financiering 
van terrorisme te voorkomen en op te sporen en 
om te voldoen aan alle reglementeringen met 
betrekking tot internationale sancties en 
embargo's in het kader van de Know Your 
Customer (KYC) procedure (om de Verzekerde te 
identificeren, zijn identiteit te verifiëren, zijn 
gegevens te toetsen aan sanctielijsten en zijn 
profiel te bepalen); 

- Verdachte aanvragen en transacties op te sporen 
en te beheren; 

- Het beoordelen van de geschiktheid en 
gepastheid van aangeboden 
verzekeringsproducten in overeenstemming met 
de regelgeving inzake de distributie van 
verzekeringsproducten; 

- Bijdragen aan de bestrijding van belastingfraude 
en voldoen aan fiscale rapportage- en 
controleverplichtingen; 

- Verrichtingen voor boekhoudkundige doeleinden 
vast te leggen; 

- Risico’s in verband met de Maatschappelijke 
Verantwoordelijkheid van de Onderneming en 
duurzame ontwikkeling te voorkomen, op te 
sporen en te rapporteren; 

- Corruptie op te sporen en te voorkomen; 
- Het uitwisselen en rapporteren van diverse 

verrichtingen, transacties of verzoeken of het 
antwoorden op een officieel verzoek van een 
naar behoren gemachtigde lokale of 
buitenlandse gerechtelijke, strafrechtelijke, 
administratieve, fiscale of financiële autoriteit, 
arbiter of bemiddelaar, 
rechtshandhavingsinstanties, overheidsorganen 
of openbare organisaties. 

b. Voor de uitvoering van elk contract waarbij de 
Verzekerde partij is of voor de uitvoering van 
precontractuele maatregelen die op zijn verzoek 
zijn genomen 

De Verzekeraar gebruikt de Persoonsgegevens van de 
Verzekerde voor het sluiten en uitvoeren van zijn 
contracten en het beheren van zijn relatie met de 
Verzekerde, met name met het oog op: 

- De verzekeringsrisicoscore van de Verzekerde te 
bepalen en een bijbehorend tarief vast te stellen  

- Te beoordelen of de Verzekeraar de Verzekerde 
een product of dienst kan aanbieden en onder 
welke voorwaarden (waaronder de prijs); 

- De Verzekerde bijstaan, met name door op zijn 
verzoeken in te gaan; 

- Aan de Verzekerde of professionele klanten 
producten en diensten te leveren; 

- Beheer en behandeling van betalingsincidenten 
en niet-betalingen (opsporen van klanten met 
betalingsachterstanden en, in voorkomend geval, 
uitsluiting van deze klanten van nieuwe 
producten of diensten). 

c. Om onze legitieme belangen te dienen 
De Verzekeraar gebruikt de Persoonsgegevens van de 
Verzekerde, met inbegrip van gegevens met 
betrekking tot zijn verrichtingen, voor de volgende 
doeleinden: 

- Risicobeheer: 

• een bewijs van betaling van de 
verzekeringspremie of -bijdrage te bewaren, 
ook in elektronische vorm; 

• om fraude te bestrijden, te voorkomen en op 
te sporen; 

• om verrichtingen te controleren en 
abnormale/ongebruikelijke transacties op te 
sporen;  

• om een terugvordering uit te oefenen; 

• het doen gelden van wettelijke rechten en 
zich verdedigen in het kader van geschillen; 

•  individuele statistische modellen te 
ontwikkelen om het risicobeheer te 
verbeteren of om bestaande producten en 
diensten te verbeteren of nieuwe te 
creëren ; 

- Het aanbod van de Verzekeraar en van de andere 
entiteiten van de groep BNP Paribas aan de 
Verzekerde aan te passen om: 

• de kwaliteit van producten of diensten te 
verbeteren; 

• producten of diensten te promoten die 
aansluiten bij de situatie en het profiel van 
de Verzekerde; 

• de voorkeuren en behoeften van de 
Verzekerde af te leiden om hem een 
gepersonaliseerd commercieel aanbod te 
doen; 
Deze personalisering kan worden bereikt 
door: 
o segmentering van de prospects en 

klanten van de Verzekeraar; 
o de analyse van de gewoonten en 

voorkeuren van de Verzekerde voor 
de verschillende door de Verzekeraar 
voorgestelde communicatiekanalen 
(e-mails of berichten, bezoeken aan 
internetsites, enz.); 

o het delen van de gegevens van de 
Verzekerde met een andere entiteit 
van de BNP Paribas Groep, met name 
indien de Verzekerde klant is of 
verwacht te worden bij deze andere 
entiteit, voornamelijk om het contact 
sneller te laten verlopen; 

o de producten of diensten waarvan de 
Verzekerde reeds profiteert, te 
vergelijken met de gegevens waarover 
de Verzekeraar beschikt (de 
Verzekeraar kan bijvoorbeeld 
vaststellen dat de Verzekerde een 
gezinsbeschermingsverzekering wil 
afsluiten omdat de Verzekerde heeft 
aangegeven dat hij of zij kinderen 
heeft); 

o het analyseren van de 
karaktereigenschappen of 
gedragingen van huidige klanten en 
het zoeken naar andere mensen die 
dezelfde kenmerken vertonen voor 
prospectiedoeleinden. 

- Onderzoek- en ontwikkelingsactiviteiten (O&O), 
bestaande uit de ontwikkeling van statistieken en 
modellen om: 

• operationele processen te optimaliseren en 
te automatiseren (bv. de creatie van een 
chatbot voor FAQ's); 

• producten en diensten aan te bieden die het 
best beantwoorden aan de behoeften van de 
Verzekerde; 

• de distributie, inhoud en prijsstelling van de 
producten en diensten van de Verzekeraar 
aan te passen op basis van het profiel van de 
Verzekerde; 

• om nieuwe aanbiedingen te maken; 

• mogelijke beveiligingsincidenten te 
voorkomen, de authenticatie van klanten te 
verbeteren en de toegang te beheren; 

• het veiligheidsbeheer te verbeteren; 

• het risico- en nalevingsbeheer te verbeteren; 

• de bestrijding, de preventie en de opsporing 
van fraude te verbeteren; 

• de strijd tegen het witwassen van geld en de 
financiering van terrorisme te verbeteren. 

- veiligheids- en prestatiebeheersdoelstellingen 
voor IT-systemen, met inbegrip van: 

• beheer van informatietechnologie, met 
inbegrip van infrastructuur (bv. gedeelde 
platforms), bedrijfscontinuïteit en 
beveiliging (bv. authentificatie van 

http://www.bnpparibascardif.be/


 

gebruikers); 

• voorkomen van schade aan personen en 
eigendommen (bijv. videobeveiliging). 

- Meer in het algemeen: 

• de Verzekerde te informeren over de 
producten en diensten van de Verzekeraar; 

• financiële transacties uit te voeren zoals de 
verkoop van portefeuilles van 
schuldvorderingen, effectiseringen, 
financiering of herfinanciering van de BNP 
Paribas Groep; 

• de organisatie van wedstrijden, loterijen en 
andere promotionele acties; 

• opinie- en tevredenheidsonderzoeken 
uitvoeren; 

• de efficiëntie van de processen te verbeteren 
(opleiding van het personeel van de 
Verzekeraar door het opnemen van 
telefoongesprekken in callcenters en het 
verbeteren van scenario’s voor 
telefoongesprekken); 

• verbetering van de procesautomatisering, 
met inbegrip van het testen van 
toepassingen, automatische verwerking van 
claims, etc. 

 
In alle gevallen blijft het rechtmatige belang van de 
Verzekeraar evenredig en ziet hij er, door middel van 
een afwegingstoets, op toe dat de belangen of de 
fundamentele rechten van de Verzekerde 
gevrijwaard blijven. 
 
De Persoonsgegevens van de Verzekerde kunnen 
worden samengevoegd tot anonieme statistieken die 
kunnen worden verstrekt aan entiteiten van de BNP 
Paribas Groep om hen te helpen bij de ontwikkeling 
van hun activiteiten.  
 
De Verzekerde heeft de volgende rechten:  
- recht van toegang: de Verzekerde kan inlichtingen 

inwinnen over de verwerking van zijn 
Persoonsgegevens, en een kopie daarvan krijgen;  

- recht op correctie: de Verzekerde kan, indien hij van 
mening is dat zijn Persoonsgegevens onjuist of 
onvolledig zijn, verzoeken dat deze worden 
gewijzigd;  

- recht op verwijdering: de Verzekerde kan verzoeken 
om verwijdering van zijn Persoonsgegevens, voor 
zover wettelijk toegestaan;  

- recht op beperking: de Verzekerde kan verzoeken 
om beperking van de verwerking van zijn 
Persoonsgegevens:  

- recht van bezwaar: de Verzekerde kan bezwaar 
maken tegen de verwerking van zijn 

Persoonsgegevens, om redenen die verband houden 
met zijn bijzondere situatie. De Verzekerde beschikt 
eveneens over een absoluut recht om zich te 
verzetten tegen de verwerking van zijn 
Persoonsgegevens met het oog op commerciële 
prospectie, met inbegrip van profilering, voor zover 
die met dergelijke prospectie verband houdt;  

- recht om toestemming in te trekken: wanneer de 
Verzekerde toestemming heeft gegeven voor de 
verwerking van zijn Persoonsgegevens, heeft hij het 
recht om zijn toestemming te allen tijde in te 
trekken; 

- recht op gegevensoverdraagbaarheid: indien de wet 
dit toestaat, kan de Verzekerde verzoeken om 
teruggave van de Persoonsgegevens die hij aan de 
Verzekeraar heeft verstrekt, of, indien technisch 
mogelijk, om overdracht van deze gegevens aan een 
Derde; 

- recht om een klacht in te dienen: de Verzekerde kan 
een klacht indienen bij de nationale 
toezichthoudende autoriteit; 

- recht om richtlijnen vast te stellen met betrekking 
tot het bewaren, verwijderen of meedelen van de 
Persoonsgegevens van de Verzekerde, van 
toepassing na diens overlijden. 

 
Om een van de hierboven opgesomde rechten uit te 
oefenen, voor elke klacht of elk verzoek om 
informatie, moet de Verzekerde een brief of een e-
mail sturen naar het volgende adres, met bijvoeging 
van een fotokopie/scan van zijn identiteitsbewijs: BNP 
PARIBAS CARDIF - DPO, 8, rue du Port, 92728 Nanterre 
Cedex- France, oudata.protection@cardif.com. 
 
Indien de Verzekerde meer informatie wenst over de 
wetgeving betreffende de verwerking van 
Persoonsgegevens, kan hij zich wenden tot de 
Gegevensbeschermingsautoriteit en, in voorkomend 
geval, een klacht indienen bij deze autoriteit op het 
volgende adres: Gegevensbeschermingsautoriteit 
Pressestraat 35 - 1000 Brussel, Mail: 
commision@privacycommission.be. 
 
Indien de Verzekerde meer informatie wenst over de 
verwerking van zijn Persoonsgegevens door de 
Verzekeraar, kan hij de  Gegevensbeschermings”- 
handleiding raadplegen die rechtstreeks beschikbaar 
is op het volgend adres:  
https://www.bnpparibascardif.com/en/data-
protection-notice. 
 
Deze handleiding bevat alle informatie met 
betrekking tot de verwerking van Persoonsgegevens 
die de Verzekeraar als gegevensbeheerder aan de 
Verzekerde moet verstrekken, inclusief de 

categorieën van verwerkte Persoonsgegevens, hun 
duur evenals alle mogelijke ontvangers van de 
Persoonsgegevens.  
 
6.15. Bestrijding van het witwassen van geld, 

financiering van terrorisme, naleving van 
internationale sancties 

De Verzekeraar is onderworpen aan wettelijke en 
reglementaire verplichtingen in verband met de 
strijd tegen het witwassen van geld, de financiering 
van terrorisme, de bevriezing van goederen en de 
strijd tegen corruptie. Deze verplichtingen moeten 
worden nagekomen voor het sluiten van het 
lidmaatschap en tijdens de gehele duur van het 
lidmaatschap. 
 
Dit omvat de verplichting om: 
- De Aangeslotene, de uiteindelijke begunstigde  

en de Verzekerden van het contract te 
identificeren; 

- Een zorgvuldig onderzoek in te stellen naar de 
verrichtingen die zijn uitgevoerd in het kader 
van het contract. 

 
Om  aan deze verplichtingen te voldoen , kan  de 
Verzekeraar alle relevante informatie en, indien nodig, 
bewijsstukken verzamelen. De Aangeslotene verbindt 
zich ertoe alle gevraagde informatie en bewijsstukken  
te verstrekken. Indien de Verzekeraar de nodige 
informatie en documenten niet ontvangt, is hij 
verplicht   de verzekering niet te sluiten. Bovendien 
wordt gepreciseerd dat de Verzekeraar geen 
verrichtingen  in contanten aanvaardt. 

 
Internationale sancties. 
Als dochteronderneming van de groep BNP PARIBAS 
houdt de Verzekeraar zich aan alle economische en 
commerciële sancties of beperkende maatregelen 
(verbodsbepalingen en beperkingen op de handel in 
goederen, technologieën of gerichte diensten met 
bepaalde landen, maatregelen tot bevriezing van 
tegoeden en economische middelen, beperkingen op 
de toegang tot financiële diensten) waartoe is 
besloten, die worden beheerd, opgelegd of die worden 
toegepast door de Veiligheidsraad van de Verenigde 
Naties, de Europese Unie, het Amerikaanse Ministerie 
van de Schatkist bevoegd voor de controle van 
buitenlandse tegoeden (U.S. Department of the 
Treasury’s Office of Foreign Assets Control  - OFAC), het 
Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken (U.S. 
Department of State) of enige andere bevoegde 
autoriteit met de bevoegdheid om dergelijke sancties 
op te leggen.
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Uitsplitsing van de kosten 
 

Naam van 
de 

garantie 

Periodiciteit 
van de 

betaling van 
de bijdrage 

Klasse van de 
aankoopprijs 

(inclusief BTW) van 
het verzekerd 

Toestel 

Commerciële 
vergoeding 

Belastingen en 
bijdragen 

Totaal te betalen 
bijdragen 

Waarvan 
aankoopkosten 

Waarvan 
administratiekos

ten 

Omnium+ 
Telecom 

Maandelijks 

0 - 200 € 5,48 € 0,51 € 5,99 € 3,47 € 0,66 € 

200.01 - 400 € 8,23 € 0,76 € 8,99 € 4,44 € 0,99 € 

400.01 - 600 € 10,97 € 1,02 € 11,99 € 5,92 € 1,34 € 

600.01 - 1 000 € 12,81 € 1,18 € 13,99 € 5,63 € 1,55 € 

1 000.01 - 1 400 € 14,64 € 1,35 € 15,99 € 6,47 € 1,78 € 

1 401.01 - 2 000 € 16,47 € 1,52 € 17,99 € 6,54 € 2,00 € 

Jaarlijks 

0 - 200 € 65,79 € 6,09 € 71,88 € 41,61 € 8,00 € 

200.01 - 400 € 98,75 € 9,13 € 107,88 € 53,23 € 11,95 € 

400.01 - 600 € 131,70 € 12,18 € 143,88 € 71,09 € 16,02 € 

600.01 - 1 000 € 153,67 € 14,21 € 167,88 € 67,52 € 18,69 € 

1 000.01 - 1 400 € 175,63 € 16,25 € 191,88 € 77,63 € 21,36 € 

1 401.01 - 2 000 € 197,60 € 18,28 € 215,88 € 78,51 € 24,03 € 

Omnium 
Telecom 

Eenmalige 
bijdrage 

(aangegaan 
voor 1 jaar) 

0 - 200 € 45,76 € 4,23 € 49,99 € 27,33 € 5,57 € 

200.01 - 400 € 73,22 € 6,77 € 79,99 € 38,82 € 8,89 € 

400.01 - 600 € 109,83 € 10,16 € 119,99 € 66,78 € 13,34 € 

600.01 - 1 000 € 137,29 € 12,70 € 149,99 € 74,73 € 16,68 € 

1 000.01 - 1 400 € 155,60 € 14,39 € 169,99 € 80,69 € 18,91 € 

1 401.01 - 2 000 € 173,90 € 16,09 € 189,99 € 92,65 € 21,13 € 

Eenmalige 
bijdrage 

(aangegaan 
voor 2 jaar) 

0 - 200 € 73,22 € 6,77 € 79,99 € 46,29 € 8,89 € 

200.01 - 400 € 91,52 € 8,47 € 99,99 € 43,31 € 11,12 € 

400.01 - 600 € 155,60 € 14,39 € 169,99 € 92,36 € 18,91 € 

600.01 - 1 000 € 183,06 € 16,93 € 199,99 € 95,15 € 22,23 € 

1 000.01 - 1 400 € 210,52 € 19,47 € 229,99 € 117,59 € 25,58 € 

1 401.01 - 2 000 € 237,98 € 22,01 € 259,99 € 130,53 € 28,92 € 

 
 
Gelieve er nota van te nemen dat een vergelijking tussen verschillende verzekeringscontracten niet beperkt mag blijven tot een vergelijking van de geraamde 
kosten en vergoedingen van elk contract, maar dat er ook rekening moet worden gehouden met andere elementen, zoals de omvang van de dekking, het bedrag 
van eventuele franchises of de uitsluitingsclausules. De hierboven gegeven ramingen maken een betere beoordeling mogelijk van  het gedeelte van de premie 
dat dient ter dekking van het door het verzekeringscontract verzekerde risico. Het saldo van de premie, na aftrek van belastingen en bijdragen alsmede van 
aankoop- en administratiekosten, vertegenwoordigt het gedeelte van de premie dat wordt toegerekend aan de uitvoering van de contractuele diensten, 
alsmede de kosten die hierboven niet zijn genoemd (met inbegrip van de gemeenschappelijke kosten van schadegevallen en het beheer ervan). Deze ramingen 
worden berekend op basis van de boekhoudkundige gegevens van het laatste boekjaar van de verzekeringsmaatschappij zoals goedgekeurd door haar algemene 
vergadering. 
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