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ZA heeft een hart voor wie er 

één heeft 
 

FIF_N_ORGA_042014   

 

 

 

 ZA beloont orgaandonoren met een korting van 5% op het normale tarief. 

Door hun engagement redden zij immers levens. Enige voorwaarde is dat de 

klant zich laat registreren als officiële orgaandonor. Die registratie kan 

eenvoudig met behulp van een formulier op de site van Beldonor 

(www.beldonor.be) waarmee de klant naar de bevolkingsdienst van zijn 

gemeente gaat voor registratie in het Rijksregister. 

Voorwaarden 

 

- Voor alle polissen “overleven” vanaf 1/3/2009 (opmaakdatum na 

1/3/2009). 

- Looptijd van de polis moet minimum 10 jaar zijn (3 jaar indien > 

500.000 euro). 

- Verzekerd kapitaal bij aanvang: minimum 100.000 euro. 

- Voor formule Twee Hoofden wordt de korting enkel toegekend 

indien beide verzekerden beslissen om donor te worden. 

- ZA moet het bewijs van registratie van de klant als orgaandonor 

ontvangen hebben vóór het opstellen van de polis! 

- Korting is van toepassing ongeacht het tarief. 

 

Premiekorting 

 

 

  

 

- Korting bedraagt 5% op de hoofdpremie (forfait, forfaitaire 

commissie, bijpremies en eventuele taksen inbegrepen) maar niet 

op de aanvullende waarborgen. 

- Korting is van toepassing op alle premies (in geval van koopsom dus 

op de koopsom, in geval van jaarpremies op alle toekomstige 

premies). 

 

 

Praktische 

modaliteiten 

 

- Aanvraag orgaandonatie is eenvoudig en gratis. Op 

www.beldonor.be vindt de klant formulier dat hij afprinten, invullen 

en dat hij moet voorleggen aan de bevolkingsdienst van de 

gemeente. Wilsbeschikking wordt ingeschreven in het Rijksregister. 

- Klant krijgt onmiddellijk document mee als bevestiging van 

orgaandonatie.   
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 ZA vraagt kopie van dit document, bij voorkeur gehecht aan het 

voorstel. 

Offerte 

 

 

 

 

  

- Op alle offertes die aan de voorwaarden voldoen, komt melding dat 

mogelijk is korting van 5% op de premie te krijgen indien de 

verzekerde geregistreerd is (wordt) als orgaandonor. 

- Voor overige offerte identiek aan gewone offerte. 

 

Voorstel 

 

- ZA heeft stickers laten maken met “-5%”. Makelaar dient sticker op 

voorstel te kleven of, bij gebrek aan stickers, “-5%” te vermelden op 

het voorstel. 

- Kopie van wilsbeschikking van de klant wordt bij voorkeur aan het 

voorstel gehecht. 

Polis en algemene 

voorwaarden 

 

- Korting wordt enkel toegepast bij aanvang van de polis. 

- Indien de klant zijn wilsbeschikking zou intrekken dient hij ZA te 

verwittigen. Korting is dan niet langer van toepassing. 

- ZA heeft het recht om elk jaar bevestiging van wilsbeschikking te 

vragen aan de klant. 

- Polis is identiek aan gewone polis. Enkel op begeleidende brief 

wordt verwezen naar premiekorting die klant geniet als 

orgaandonor. 

- Condities worden vastgelegd in de Algemene Voorwaarden. 

 

Commissie makelaar 

 

- Normale inningscommissie, inningspercentage vrij te kiezen. 

- Normale rappelcommissie.  

 

 

30/4/2014 

 

De laatste versies van de documenten (Algemene Voorwaarden, Financiële Infofiche(s) alsook het beleid van ZA Verzekeringen NV inzake belangenconflicten) zijn 

beschikbaar op de website www.za.be onder de rubriek ‘legale documenten’. 

 

ZA Verzekeringen NV heeft bepaalde situaties geïdentificeerd waar zich belangenconflicten zouden kunnen voordoen bij het verlenen van diensten, tussen de 

belangen van een cliënt en de belangen van ZA Verzekeringen NV (met inbegrip van zijn bestuurders, werknemers, verbonden agenten, enz.) of de belangen van 

een andere cliënt.  

Een document met het beleid van ZA Verzekeringen NV in verband met belangenconflicten is beschikbaar op de website www.za.be onder de rubriek ‘legale 

documenten’. 
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