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Globalia Pro 

  1. De voordelen : 
 

 Een contract - Een vervaldatum - Een premie    

 Geen fractioneringskosten  (indien domiciliëring)  

 Geen poliskosten   

 Uiterst voordelige tarieven   

  2. De voorwaarden : 
 

 Het volstaat 2 beroepsverzekeringen waaronder de Brandverzekering of de BA Uitbating samen te voegen. 

 De premie van de samengevoegde contracten bedraagt minstens 150 € inclusief alle taksen. 

  3. De takken : 
 

 Brand (Gebouw en/of inhoud) 

 BA Uitbating  en/of Beroepsactiviteit (ongeacht de handelsactiviteit, HORECA, landbouw…) 

 BA auto, bestelwagen, vrachtwagen, moto, touringcar 

 24/24 

 All Risk 

 Arbeidsongeval 
 
Zijn uitgesloten : 

 

 Contracten op korte termijn 

 Contracten in medeverzekering 

  4. De afwijkingen : 
 
Tariefvoordeel meteen bij onderschrijving van Globalia Pro = -20% voor Brand / -10% voor BA Uitbating. 
 
De onderschrijvingscriteria zijn dezelfde als gebruikt voor de gewone contracten. Bij antecedenten van 
schadegevallen, geschillen…, wordt het dossier voor aanvaarding voor analyse voorgelegd. 
Er is een verzekeringsplan beschikbaar. Dat moet in ieder opzicht volledig zijn. 
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  5. De Bonus: het premiumvoordeel 
 
 
Berekening van de Bonus : 
 

 Bonus 10% indien S/P lager dan 25% 

 Bonus  5% indien S/P tussen 25% en 50%   
 
 S = Last van de schadegevallen die zich voordeden tijdens de observatieperiode 
 P = Totaal van de verworven premies exclusief taksen  
 
 
Voorwaarden voor de toekenning van de Bonus : 
 

 Globalia Pro moet uit minstens 2 contracten bestaan.  

 Met minstens een contract "Brand" of "BA Onderneming". 

 Niet meer dan een aangetekend schrijven.  

 Geen enkele opgeschorte dekking. 

 Globalia  Pro van kracht tijdens de volledige observatieperiode. 

 De premies die tijdens de observatieperiode werden uitgereikt, moeten zijn betaald. 

 Het bedrag op de cheque mag niet hoger zijn dan 1.000 €. 

 Globalia Pro moet van kracht zijn. 
 
 
Observatieperiode : 
 

 Observatieperiode: bedraagt minstens 1 (een) jaar. Ze vangt aan op 1 januari en eindigt op 31 december. 

 Jaar van toepassing: jaar dat volgt op de observatieperiode en waarin het voordeel wordt berekend. 

 Last schadegeval: totaal van alle betalingen (vergoedingen + kosten – ontvangen hulp) met betrekking tot 
het/de lopende dossier(s) schadegeval BADR dat/die de Maatschappij tijdens de observatieperiode 
behandelde. 

 Uitgereikte premie: geboekte BADR-premie (geïnd en terugbetaald) binnen het contract Globalia Pro. 
 
 
Procedure : 
 

 Het premiumvoordeel wordt elk jaar dat het van toepassing is, berekend op basis van de situatie die op 1 
januari werd vastgesteld. 

 Tenzij andersluidend verzoek worden de cheques op naam binnen de zes weken aan de makelaars 
toegestuurd. 
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  6. Leven van Globalia Pro : 
 
Uitreiking van het contract : 
 

 Een enkele verzekeringnemer voor de verschillende risico's. Het is wel mogelijk om een Globalia Pro contract 
te onderschrijven per activiteit en/of uitbatingssite. 

 De verzekeringnemer bepaalt de datum van uitwerking. 

 De vervaldatum is steeds de 1ste van de maand. 

 De periodiciteit moet voor alle risico's identiek zijn. 
 
Specifieke gevallen: Voor de risico's die bij de maatschappij zijn verzekerd en die in een GlobaliaPro worden 
geïntegreerd: dit gebeurt aan het einde van de lopende gedekte verzekeringsperiode door de betaling op het 
ogenblik van de vraag. 
 
 
Fractioneringskosten : 
 

 De verzekeringnemer kiest de periodiciteit van de facturatie: jaarlijks, om de zes maanden, driemaandelijks 
of maandelijks. De maandelijkse periodiciteit is niet beschikbaar wanneer de Globalia Pro ook de tak 
arbeidsongeval omvat. 

 Geen fractioneringskosten, ongeacht de periodiciteit die gekozen wordt.  
 
 
De inning : 
 

 Inning van de premies door de maatschappij.  

 Geen inning producent. 
 
 
Niet-betaling : 
 

 Wanneer de betaling uitblijft wordt tien dagen  na de vervaldatum een eerste herinnering  verstuurd. 

 Drie weken na  de vervaldatum stuurt de maatschappij een brief naar de makelaar waarin aan de premie 
wordt herinnerd.  

 Ontvangt de maatschappij de betaling niet binnen de maand na de vervaldatum dan wordt aangetekend een 
ingebrekestelling overgemaakt aan de verzekeringnemer: in die brief wordt gevraagd om de premie 
verhoogd met de administratieve kosten te betalen. 

 Gevolgen van de niet-betaling: Opschorting van alle waarborgen na 15 dagen vanaf de datum van de 
aangetekende brief en ontbinding van alle waarborgen na 30 dagen vanaf de datum van de aangetekende 
brief. 

 
 
 
 

mailto:ap@ardenne-prevoyante.com
http://www.ardenneprevoyante.be/


 

L’Ardenne Prévoyante is een merk van AXA Belgium, NV van verzekeringen toegelaten onder het nr. 0039 om de takken leven en niet-leven te 
beoefenen 
(KB 04-07-1979, BS 14-07-1979) • Maatschappelijke zetel: Troonplein 1, 1000 Brussel (België) 
Correspondentieadres: Avenue des Démineurs 5 – B-4970 Stavelot 
Tél. : 080 85 35 35 • Fax : 080 86 29 39 • e-mail : ap@ardenne-prevoyante.com • internet : www.ardenneprevoyante.be 
 

4 

 

 
 
 
 
Aanhangsel(s) : 
 

 De cliënt kan zijn Globalia Pro contract op ieder moment laten wijzigen. 

 Hij kan met onmiddellijke ingang of uitgesteld risico's toevoegen. 

 Mits naleving van de toepasselijke Algemene Voorwaarden kan hij ook een risico laten schrappen. 

 In die verschillende gevallen wordt de premie pro rata het gewijzigde risico tot aan de volgende vervaldatum 
van de Globalia Pro berekend. 

 
Bemiddelingsmandaat : 
 

 Globalia Pro kan slechts worden verhandeld met tussenkomst van een enkele verzekeringsmakelaar 
"producent-beheerder" genoemd. 

 In geval van een bemiddelingsmandaat voor Globalia Pro wordt dit contract in zijn geheel op naam van de 
nieuwe makelaar overgedragen. 

 Wenst de cliënt een deel van die risico's over te dragen aan een andere makelaar, dan zullen die risico's uit 
het Globalia Pro contract worden weggenomen. Het Globalia Pro contract blijft echter behouden zolang de 
toekenningsvoorwaarden worden gerespecteerd. 
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