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Artikel 1 - Wat is Ideal Bonus Plan? 

 
Ideal Bonus Plan is een overeenkomst 
waardoor de verzekeringnemer de 
verzekeringscontracten onderschreven in 
het kader van zijn beroepsactiviteit kan 
groeperen en de premiebetaling kan 
spreiden zonder bijpremie.  

Artikel 2 - Welke verzekeringscontracten 
kunnen gebundeld worden? 

 
In Ideal Bonus Plan kunnen nieuwe en 
bestaande niet-leven 
verzekeringscontracten voor 
beroepsrisico’s, onderschreven door 
eenzelfde verzekeringnemer (natuurlijke 
of rechtspersoon) opgenomen worden. 
 
De opgenomen verzekeringscontracten 
moeten bemiddeld worden via één 
tussenpersoon.  
Indien een verzekeringscontract 
overgedragen worden aan een andere 
tussenpersoon, maakt het betrokken 
contract met onmiddellijke ingang geen 
deel meer uit van Ideal Bonus Plan. 
 
De verzekeringnemer bepaalt welke 
verzekeringscontracten hij in Ideal Bonus 
Plan wenst op te nemen.  

Artikel 3 - Minimumvoorwaarde van de 
overeenkomst Ideal Bonus Plan  

 
Ideal Bonus Plan dient minstens twee 
basiswaarborgen te omvatten van 
verschillende takken:  
- Auto; 
- Brand; 
- Burgerlijke aansprakelijkeid; 
- Arbeidsongevallen. 

Artikel 4 – Een verzekeringscontract 
toevoegen aan Ideal Bonus Plan of eruit 
verwijderen  

 
De verzekeringnemer kan op elk moment 
verzekeringscontracten toevoegen aan of 
verwijderen uit Ideal Bonus Plan.  
 
Indien door de wijziging niet meer aan de 
basisvoorwaarden van Ideal Bonus Plan is 
voldaan, wordt Ideal Bonus Plan 
beëindigd met onmiddellijke uitwerking.  

Artikel 5 - Aanvang en duur van de 
overeenkomst Ideal Bonus Plan  

 
De overeenkomst Ideal Bonus Plan wordt 
onderschreven voor onbepaalde duur en 
neemt aanvang van zodra het 
gegroepeerde verzekeringscontract met de 
eerstkomende hernieuwingsdatum in 
voege treedt. 
 

De waarborgen van de 
verzekeringscontracten opgenomen in 
Ideal Bonus Plan, gaan in op de datum van 
inwerkingtreding die vermeld is in de 
bijzondere voorwaarden van deze 
verzekeringscontracten, zelfs als op die 
datum nog geen premiebetaling is verricht. 
Deze ingangsdatum van de waarborgen 
valt dus niet steeds samen met de 
ingangsdatum van Ideal Bonus Plan.  

Artikel 6 - Beëindiging van de overeenkomst 
Ideal Bonus Plan 

 
De verzekeringnemer kan de 
overeenkomst Ideal Bonus Plan op elk 
moment beëindigen via zijn tussenpersoon 
of schriftelijke kennisgeving aan de 
maatschappij. 
 
De maatschappij kan Ideal Bonus Plan op 
ieder ogenblik beëindigen door een 
eenvoudige kennisgeving aan de 
verzekeringnemer. Vanaf de eerste dag 
van de vierde maand na deze 
kennisgeving, worden de premies van de 
verzekeringscontracten afzonderlijk geïnd 
op de vervaldag voorzien in de 
verzekeringscontracten die gegroepeerd 
werden. 
 
Beëindiging van de overeenkomst Ideal 
Bonus Plan heeft tot gevolg dat de 
voordelen verbonden aan de overeenkomst 
Ideal Bonus Plan vervallen met 
onmiddellijke ingang.  
 
Beëindiging van Ideal Bonus Plan heeft 
geen invloed op waarborgen en bepalingen 
van de verzekeringscontracten; deze 
blijven onafhankelijk bestaan volgens hun 
eigen voorwaarden. 

Artikel 7 - Premiegroepering en gespreide 
betaling 

 
Bij onderschrijving van de overeenkomst 
Ideal Bonus Plan kan de verzekeringnemer 
kiezen om de betaling van de premies van 
de verzekeringscontracten opgenomen in 
Ideal Bonus Plan te groeperen. 
 
1. Indien de premies van de 
verzekeringscontracten gegroepeerd 
worden, heeft de verzekeringnemer de 
keuze om de betaling te spreiden over 
maandelijkse, driemaandelijkse, 
zesmaandelijkse of jaarlijkse betalingen. 
 
In geval van drie- of zesmaandelijkse 
betaling dient de periodiciteit van Ideal 
Bonus Plan gelijk te zijn aan deze van de 
verzekeringscontracten. Dit kan betekenen 
dat de vervaldagen van de 
verzekeringscontracten verschoven 
worden naar de toekomst.  
 
De bijpremie voor gespreide 
premiebetaling is niet verschuldigd.  

Gespreide premiebetaling is mogelijk 
vanaf een minimumpremie van 25 EUR 
per betaalperiode.  
 
2. Indien de premies niet gegroepeerd 
worden in Ideal Bonus Plan worden deze 
geïnd conform de bepalingen in het 
individuele verzekeringscontract. 
 

Artikel 8 - Betaling van de premie 

 
Indien de verzekeringnemer kiest voor een 
premiegroepering met: 
 
- maandelijkse betaling, wordt de 
termijnpremie geïnd via domiciliëring op 
de 15e van elke maand of, indien dit geen 
werkdag is, op de voorgaande werkdag.  
 
- driemaandelijkse of zesmaandelijkse 
betaling, dient de periodiciteit van alle 
gegroepeerde verzekeringscontracten 
gelijk te zijn. 
Ingeval van inning via domiciliëring wordt 
het betalingsverzoek op de 15e van de 
eerste maand in de gekozen periodiciteit 
of, indien dit geen werkdag is, op de 
voorgaande werkdag aangeboden aan de 
verzekeringnemer.  
Ingeval de inning niet via domiciliëring 
verloopt, wordt het betalingsverzoek 
aangeboden in de maand die voorafgaat 
aan de gekozen periodiciteit.  
 
Indien de premies niet gegroepeerd 
worden in Ideal Bonus Plan worden de 
betalingsverzoeken en de 
premieafrekeningen aangeboden conform 
de bepalingen van de opgenomen 
verzekeringscontracten. 

Artikel 9 - Gevolgen van niet-betaling of 
gedeeltelijke betaling van de premie 

 
Indien de premie niet betaald werd na 
herinnering, stelt de maatschappij de 
verzekeringnemer in gebreke per 
aangetekend schrijven. Voor deze 
ingebrekestelling rekent de maatschappij 
de verzekeringnemer een forfaitaire 
administratieve kost aan die twee en een 
halve keer het officiële tarief van de 
aangetekende zending van De Post 
bedraagt.  
In geval van niet-betaling na een termijn 
van 15 dagen volgend op de afgifte bij de 
Post van het aangetekend schrijven dat aan 
de betalingsplicht herinnert wordt de 
overeenkomst Ideal Bonus Plan beëindigd, 
waarna het beheer van de 
verzekeringscontracten die deel 
uitmaakten van Ideal Bonus Plan 
individueel per verzekeringscontract wordt 
overgenomen volgens de bepalingen van 
het individuele verzekeringscontract.  
 
Bij gedeeltelijke betaling van de 
verschuldigde termijnpremie van Ideal 
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Bonus Plan, rekent de maatschappij de 
ontvangen som toe op de vervallen 
premies van de verzekeringscontracten in 
hiernavermelde volgorde:  
1. Voertuigenverzekeringen; 
2. Personenverzekeringen 

In de volgorde: Arbeidsongevallen, 
Lichamelijke Ongevallen; 

3. Aansprakelijkheidsverzekeringen 
In de volgorde: BA Objectieve Brand 
en Ontploffing, BA Algemeen; 

4. Patrimoniumverzekeringen 
 

Indien er meerdere verzekeringscontracten 
bestaan van dezelfde aard (bijvoorbeeld 
twee voertuigenverzekeringen), wordt de 
hogere premie voldaan bij voorrang op de 
lagere.  
 
 
 

Artikel 10 – Hiërarchie van de bepalingen in 
de overeenkomst Ideal Bonus Plan met deze 
van de gegroepeerde verzekeringscontracten 

 
De algemene en bijzondere voorwaarden 
van de overeenkomst Ideal Bonus Plan 
vullen de algemene en bijzondere 
voorwaarden aan van de 
verzekeringscontracten die opgenomen 
zijn in Ideal Bonus Plan. 
 
De algemene en bijzondere voorwaarden 
van de gegroepeerde 
verzekeringscontracten blijven 
onverminderd van toepassing, met 
uitzondering wat de bepalingen betreft met 
betrekking tot premiegroepering en 
gespreide premiebetaling.  
 

VERKLARENDE WOORDENLIJST 

 
Maatschappij 
P&V Verzekeringen C.V.B.A., 
Koningsstraat 151, 1210 Brussel, 
verzekeringsonderneming toegelaten 
onder codenummer 0058. 
 
Verzekeringnemer  
De natuurlijke persoon of rechtspersoon 
die de overeenkomst Ideal Bonus Plan 
afsluit. 
 
 
 
 
 
 
 
Indien de verzekeringnemer klachten heeft 
in verband met Ideal Bonus Plan, kan hij 
zich wenden tot de Ombudsdienst. P&V 
C.V.B.A., Koningsstraat 151 te 1210 
Brussel, e-mail: ombudsman@pv.be, 
hetzij de VZW Ombudsdienst 
Verzekeringen, De Meeûssquare 35 te 
1000 Brussel.  

Dergelijke klacht sluit de mogelijkheid om 
een gerechtelijke procedure te starten niet 
uit.  

 


