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Dit informatiedocument biedt u een beknopt overzicht te geven van de voornaamste dekkingen en uitsluitingen 
met betrekking tot dit verzekeringsproduct. Dit document werd niet gepersonaliseerd op basis van uw specifieke 
behoeften en de erin opgenomen informatie is niet exhaustief. Lees alle documenten (Algemene en Bijzondere 
Voorwaarden, attesten en bijvoegsels) zorgvuldig door, zodat u volledig geïnformeerd bent.  
 
Welk soort verzekering is dit? 
De fysieke schade na een ongeval is vaak aanzienlijk. Alleen daarom al moet de getroffen persoon voldoende finan-
ciële zekerheid hebben als het noodlot toeslaat.  Dat is niet mogelijk als de persoon in kwestie alleen op de ar-
beidsongevallenverzekering kan rekenen.  Met de collectieve ongevallen verzekering kunnen werkgevers een duur-
zaam financieel veiligheidsnet voorzien voor hun werknemers en tegelijk een succesvolle herstelbehandeling moge-
lijk maken. 
 

 

 
Wat is verzekerd? 
 
 Overlijden 
 Permanente invaliditeit 
 Tijdelijke invaliditeit 
 Medische kosten 
 
Wat zal worden terugbetaald? 
 
 Vergoeding aan de erfgenamen bij 

overlijden 
 Vergoeding van blijvende beschadiging van 

lichamelijke en/of geestelijke vermogens, 
afhankelijk van de graad van 
arbeidsongeschiktheid die is vastgesteld 
door een arts 

 Een dagvergoeding indien de 
arbeidsongeschiktheid slechts tijdelijk is 

 Medische kosten na een ongeval 
 

Hoe hoog is de verzekerde som? 
 
 Vast bedrag of bedrag afgeleid van het 

salaris 
 

 
 

Wat is niet verzekerd? 
 
x Opzet  
x Deelnemen aan of plegen van een mis-

drijf of poging daartoe 
x Klaarblijkelijk roekeloze daden, uitda-

gingen, vechtpartijen 
x Verdovende, opwekkende, bedwelmen-

de of soortgelijke  middelen 
x Bepaalde gevaarlijke activiteiten zoals bv 

benji jumping, parachutespringen,  
snelheidswedstrijden 

x Zelfmoord of poging tot zelfmoord 
x Ontvoering  
 

   
 

 
Zijn er dekkingsbeperkingen? 

 
! Wachtperiode in geval van  

tijdelijke invaliditeit 
! Maximumvergoeding per ongeval, zoals 

vermeld staat in de Bijzondere  
Voorwaarden 
 

    

 
Waar ben ik gedekt? 

 De verzekeringsdekking geldt wereldwijd, dag en nacht en voor elke meetbare graad van 
arbeidsongeschiktheid  

 

    

 
Welke verplichtingen heb ik? 
Verplichtingen zijn o.a.: 
• Een ongeval zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is melden aan de verzekeraar 
• Bij een ongeval zich onmiddellijk onder geneeskundige behandeling zetten en alles doen om een 

spoedig herstel te bevorderen, onder meer de voorschriften van de behandelende arts opvolgen 
• De door de verzekeraar gevraagde medewerking te verlenen, bv medisch onderzoek op vraag van de 

verzekeraar 
• De verzekeraar onmiddellijk op de hoogte brengen van zijn/haar volledig of gedeeltelijk herstel 
 
Een volledig overzicht van de verplichtingen van de verzekerde kan u terugvinden in de Algemene 
Voorwaarden 
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Wanneer en hoe betaal ik? 
U dient de premie te betalen na ontvangst van het betalingsverzoek of de verschillende betalingsver-
zoeken in geval van spreiding van de premie. 

  

    

 
Wanneer begint en eindigt de dekking? 
De verzekeringsdekking treedt in werking op de datum zoals vermeld in de Bijzondere Voorwaarden, na 
ondertekening van de polis en/of betaling van de eerste premie. 
De duurtijd, en al dan niet de automatische verlenging van deze, wordt eveneens vermeld in de Bijzondere 
Voorwaarden. 

  

    

 
Hoe zeg ik mijn contract op? 
U kunt het verzekeringscontract opzeggen tot uiterlijk drie maanden vóór de jaarlijkse vervaldag van de 
overeenkomst. De overeenkomst moet worden opgezegd door middel van een aangetekend schrijven, bij 
deurwaardersexploot of door de overhandiging van een opzeggingsbrief met ontvangstbewijs. 
 
Een volledig overzicht van de opzegmodaliteiten kan u terugvinden in de Algemene Voorwaarden 

 

 


