Te vermelden clausule
De partijen erkennen dat de vastgoedmakelaar die de verkoopovereenkomst heeft opgesteld en waarvan de naam erin
voorkomt, hen op de hoogte gebracht heeft van een ongevallenverzekering onderschreven door CIB Vlaanderen en
waarvan de hoofdkenmerken hierna hernomen worden:











de verzekering is kosteloos voor de koper;
verzekerd risico: overlijden door ongeval;
verzekerde personen: kopers natuurlijke personen;
verzekerd kapitaal: het saldo van het aandeel van de overleden koper(s) in de verkoopprijs (verkoopprijs onder aftrek
van het te betalen voorschot en/of waarborg) tot beloop van maximum 90 % van de verkoopprijs, vermeerderd met de
kosten, rechten en erelonen van de overdracht;
absolute beperking van 500 000 € onafgezien van het aantal afgesloten verkoopovereenkomsten en het aantal
kopers;
duur van de dekking: vanaf het ondertekenen van de verkoopovereenkomst tot aan de ondertekening van de
authentieke akte van aankoop, met een maximum duur van 123 dagen na ondertekening van de verkoopovereenkomst
of de verwezenlijking van de opschortende voorwaarden die in de verkoopovereenkomst zouden voorkomen. Indien het
overlijden zich voordoet in deze periode moet de authentieke akte verleden worden binnen de vier maanden die volgen
op het overlijden;
deze termijn wordt verlengd tot zes maanden indien er als gevolg van een overlijden door ongeval van een van de
kopers minderjarige kinderen betrokken zijn bij de verkoop;
de waarborgen van polis zullen slechts van toepassing zijn indien de zes volgende voorwaarden vervuld zijn:

1. de verkoopovereenkomst moet opgesteld zijn op hoofding van de vastgoedmakelaar of zijn stempel dragen;
2. de verkoopovereenkomst moet door de partijen gedagtekend en ondertekend zijn;
3. de verkoopovereenkomst moet in de betaling van een voorschot en/of waarborg voorzien van minimaal 2 500 €.
De betaling ervan dient te gebeuren binnen de 10 werkdagen na het sluiten van de overeenkomst;
4. de verkoopovereenkomst dient voorzien van het daarvoor aan de vastgoedbemiddelaar uniek toegekende
toetredingsnummer (ticket);
5. ingeval een beroep wordt gedaan op de waarborg dienen de originele documenten voorgelegd aan de verzekeraar;
6. Het overlijden moet door een ongeval veroorzaakt worden. Onder ongeval begrijpen we een plotse en onvrijwillige
gebeurtenis, uitwendig aan het menselijk lichaam van de verzekerde.

De geldende algemene voorwaarden zijn beschikbaar op eenvoudig verzoek, gericht aan de Concordia N.V.
cib@concordia.be

