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Dit document heeft als doel u een overzicht te geven van de voornaamste dekkingen en uitsluitingen met betrekking tot deze verzekering. Dit 
document werd niet gepersonaliseerd op basis van uw specifieke behoeften en de opgenomen informatie is niet exhaustief. Voor bijkomende 
informatie gelieve de contractuele en precontractuele voorwaarden te raadplegen aangaande dit verzekeringsproduct.

Welk soort verzekering is dit?
Het betreft een groepsverzekeringscontract dat tot doel heeft de verzekerde leden schadeloos te stellen, in de vorm van herstel of 
vervanging, naar aanleiding van krassen, breuk of verlies van het verzekerde object, onder de voorwaarden en binnen de grenzen die in de 
algemene voorwaarden van de groepsverzekeringscontract zijn omschreven.

Wat is verzekerd?
 De Eye Omnium groepsverzekering is beschikbaar 

voor iedere natuurlijke persoon die meerderjarig 
is, in België verblijft en bij een Belgische gelieerde 
entiteit en zelfstandige zaakvoerders van ORIG 
BENE B.V. handelend onder het GrandOptical merk 
, een complete bril (montuur en glazen) of glazen 
die op een bestaand montuur zijn geplaatst, of een 
zonnebril (al dan niet op sterkte) heeft gekocht.

 Het groepsverzekeringscontract kan alleen worden 
afgesloten bij de aankoop van een verzekerd object. 

 De verzekering dekt:

   Krassen

   Breuk

   Verlies

 In geval van krassen en breuk zullen wij de kosten 
voor de reparatie van het verzekerde object met 
vervangingsonderdelen van hetzelfde type en 
dezelfde kwaliteit en met glazen van hetzelfde 
type, dezelfde sterkte en dezelfde weerstand, 
voor zover mogelijk met reserveonderdelen van de 
respectievelijke fabrikant.

 In geval van verlies: vervanging van het verzekerde 
object  door een nieuw object van hetzelfde type en 
dezelfde kwaliteit met glazen van hetzelfde type, 
dezelfde kwaliteit en dezelfde weerstand.

 De verzekerde waarde is de aankoopprijs van uw 
montuur en/of glazen vóór aftrek van eventuele 
korting.

 De verzekerde ontvangt deze vergoeding in de 
vorm van een vervangende bril of glazen. In geval 
van krassen of breuk bedraagt de vrijstelling 20% 
van de reparatie- of vervangingskosten en in geval 
van verlies bedraagt de vrijstelling 40% van de 
aankoopprijs.

Wat is niet verzekerd?
 Het montuur indien niet samen met  brillenglazen bij 

uw opticien heeft gekocht.

 Elk artikel dat niet is gekocht bij een Belgische 
gelieerde entiteit en zelfstandige zaakvoerders van 
ORIG BENE B.V. handelend onder het GrandOptical 
merk.  

 De maximale bijdrage van de verzekeraar is beperkt 
tot 1 (één) schadegeval gedurende de gehele 
lidmaatschapsperiode.
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Zijn er dekkingsbeperkingen?
De verzekering verleent nooit dekking voor:

 schade door slijtage ;

 indirecte schade en indirect verlies van welke aard dan ook (bv. lichamelijk letsel door glasscherven, enz.);

 opzettelijk veroorzaakte schade;

 service na verkoop die de opticien standaard uitvoert (bijv. controle van montuur en glazen, controle van de pasvorm van de 
(zonne)bril en zo nodig correctie, aandraaien, vervangen en vastzetten van schroeven, smeren van scharnieren);

 schade die in het kader van de garantie door de fabrikant aan de opticien wordt vergoed;

 monturen, indien nieuwe glazen in bestaande monturen worden gezet en alleen deze glazen verzekerd zijn;

 veranderingen in het gezichtsvermogen als gevolg van medicatie, zwangerschap, medische aandoeningen die het 
gezichtsvermogen beïnvloeden.

Waar ben ik gedekt?
 De verzekering heeft wereldwijde dekking.

Wat zijn mijn verplichtingen?
• In geval van een schadegeval moet het lid dit zo spoedig mogelijk melden bij een  Belgische gelieerde entiteit en zelfstandige 

zaakvoerders van ORIG BENE B.V.,handelend onder het GrandOptical merk, voor zover mogelijk bij de winkel waar het lid het 
verzekerde object heeft gekocht, op voorlegging van de lidmaatschapsbevestiging en de aankoopfactuur. 

• Het lid moet aangifte doen bij de politie of de gerechtelijke autoriteiten, een kopie van het proces-verbaal zal worden gevraagd 
op het moment van de schadeaangifte.

• In geval van een schadegeval moet het lid alle nodige maatregelen treffen om de omvang van de schade te beperken.

• Het lid moet de verschuldigde premie aan zijn opticien betalen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?
De premie, die overeenkomt met twee jaar dekking, moet betaald worden bij de aankoop van het verzekerde object aan de opticien,  
een Belgische gelieerde entiteit en zelfstandige zaakvoerders van ORIG BENE B.V., handelend onder het GrandOptical merk.

Het lid heeft de mogelijkheid een groepsverzekering Eye Omnium af te sluiten, de betaling geschiedt in de winkel en kan contant of 
met een kaart worden betaald.

Hoe zeg ik mijn contract op?
Het lidmaatschap van de groepsverzekering Eye Omnium gaat in op de datum van de aanvraag, die alleen mogelijk is op het moment 
van de aankoop van uw bril/glazen/zonnebril.

Het lidmaatschap heeft een initiële duur van één jaar en wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd voor een maximale totale duur van 2 
(twee) jaar, behalve in geval van voortijdige opzegging.

Hoe zeg ik mijn contract op?
Het lid kan zijn lidmaatschap van het groepscontract opzeggen:

• Binnen 1 maand na inschrijving en betaling van de premie. Hiervoor moet hij naar de opticien gaan waar hij het verzekerde object 
en de verzekering heeft gekocht, en krijgt hij de betaalde premie volledig terug.

• Aan Op het einde van een lidmaatschapsjaar, hiervoor moet u ten minste 2 (twee) maanden voor de vervaldatum de opzegging 
verzenden. Deze vervaldatum komt overeen met de dag en de maand die vermeld zijn op uw aankoopfactuur voor het verzekerde 
object en op de bevestiging van het lidmaatschap van de groepsverzekering.  moet de opzegging ten minste 2 (twee) maanden 
voor de vervaldatum worden verzonden, die overeenkomt met de dag en de maand die vermeld zijn op uw factuur voor het 
verzekerde object en op de bevestiging van het lidmaatschap van de groepsverzekering.

Het lidmaatschap van het groepsverzekeringscontract wordt automatisch beëindigd in de volgende gevallen:

• Na een gedekte en betaalde schade:

• Als het verzekerde montuur wordt hersteld of vervangen, is een nieuwe inschrijving voor de Eye Omnium-verzekering voor 
hetzelfde montuur, niet mogelijk

• Als de glazen of de hele bril worden vervangen, is een nieuwe inschrijving voor de Eye Omnium-verzekering mogelijk voor 
maximaal 2 (twee) jaar.

• In geval van verkoop of enige eigendomsoverdracht van het verzekerde object.

• Aan het einde van een periode van maximaal 2 (twee) jaar vanaf de dag van aankoop van het verzekerde object, vermeld op de 
aankoopfactuur.

Verzekeraar: Helvetia Global Solutions Ltd is een verzekeringsmaatschappij met zetel te Aeulestrasse 60, FL-9490 Vaduz, Liechtenstein, die onderworpen is aan de controle en het toezicht van de 
Autoriteit financiële markten van het Vorstendom Liechtenstein (FMA). Helvetia Global Solutions Ltd is gemachtigd om in België verzekeringsdiensten aan te bieden op basis van het vrij verrichten van 
diensten en is ingeschreven bij de Nationale Bank van België onder het codenummer 2499.


