
 
Dit document heeft tot doel een overzicht te bieden van de voornaamste dekkingen en uitsluitingen onder deze verzekering. Dit document is niet gepersonaliseerd op basis 
van uw specifieke behoeften en de hierin opgenomen informatie is niet allesomvattend. Voor bijkomende informatie kan u de algemene en bijzondere voorwaarden voor dit 
verzekeringsproduct te raadplegen.  

Wat is dit voor type verzekering? 

Volgens de keuze door u gemaakt betalen wij u (of een begunstigde) een vergoeding indien u getroffen wordt door een 
ongeval heeft met als gevolg: blijvende invaliditeit, tijdelijke arbeidsongeschiktheid, overlijden of medische behandelings-
kosten. 

 

Wat is verzekerd? 

 Blijvende invaliditeit: een blijvende invaliditeits-
vergoeding volgens de officiële Belgische Invali-
diteitenschaal die met uw invaliditeitsgraad 
overeenstemt  

 Tijdelijke arbeidsongeschiktheid: een tijdelijke 
ongeschiktheidvergoeding voor de vermindering 
van uw arbeidsgeschiktheid in uw beroep 

 Medische behandelingskosten ten belope van 
het bedrag in de bijzondere voorwaarden en na 
aftrek van de prestaties uit elke andere verzeke-
ring, betalen wij behandelingskosten terug die 
onontbeerlijk zijn voor uw herstel 

 Overlijden: een overlijdensvergoeding aan de 
begunstigde indien u binnen drie jaar vanaf het 
ongeval overlijdt 

 

 

Wat is niet verzekerd?  

Dit betreft o.a. 

 De gevolgen van zelfmoord of zelfmoordpoging  
 Opzettelijke kwetsuren 
 De ongevallen overkomen ten gevolge van een 

staat van dronkenschap, drankzucht of toxico-
manie of de gevolgen van het abusief gebruik 
van geneesmiddelen 
  

 

 

Zijn er beperkingen in dekking? 

 Onze prestaties worden berekend op basis van 
de verzekerde bedragen vermeld in de bijzonde-
re voorwaarden. 

 Voor de schatting van onze prestaties wordt uw 
beroep niet in aanmerking genomen, behalve bij 
tijdelijke arbeidsongeschiktheid. 

 Indien uw letsels het gevolg zijn van een niet-
gewaarborgde gebeurtenis, komen wij niet tege-
moet. 

 Indien de gevolgen van een gewaarborgd onge-
val door een niet-gewaarborgde omstandigheid 
verergerd worden, komen wij niet tegemoet in de 
mate van de verergering. 

 Voor motorrijden, het gebruik van luchtvaartuigen 
of het beoefenen van bepaalde sporttakken gel-
den beperkingen of uitsluitingen. 

 

 

Waar ben ik verzekerd? 

 U bent wereldwijd verzekerd. 

 

 

Wat zijn mijn verplichtingen? 

 Bij aanvang van dekking: 
- Het verlenen van correcte informatie die de beoordeling van het risico kan beïnvloeden.  

 Tijdens de looptijd van de verzekering: 
- Bij wijziging van informatie met een impact op het risico, ons hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte 

houden. 
- Het naleven van alle preventieverplichtingen omschreven in de algemene en bijzondere voorwaarden om 

het schadegeval te voorkomen of te beperken.  
 Ingeval van schade: 

- Het schadegeval ons zo snel mogelijk aangeven: 
  - Binnen 48 uur wanneer uw aansprakelijkheid in het gedrang komt. 

   - Binnen 8 dagen in alle andere gevallen. 
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Individuele verzekering tegen lichamelijke ongevallen 



 

Wanneer en hoe moet ik betalen? 

U betaalt jaarlijks de premie voor de vervaldag, hiertoe ontvangt u een verzoek tot betaling. De premie kan jaar-
lijks geïndexeerd worden. Wanneer een gespreide premiebetaling (semestrieel, trimestrieel, maandelijks) mogelijk 
is en u kiest ervoor om hier gebruik van te maken, kan dit extra kosten meebrengen.  

 

 

Wanneer start en eindigt de dekking? 

De begindatum en de duur van de verzekering wordt vermeld in de bijzondere voorwaarden. De overeenkomst 
wordt gesloten voor een jaar en wordt telkens stilzwijgend verlengd voor opeenvolgende periodes van een jaar. 

 

 

Hoe kan ik mijn contract stopzetten? 

U kunt de verzekeringsovereenkomst ten laatste drie maanden voor de jaarlijkse vervaldag kosteloos opzeggen. 
De opzegging van de overeenkomst kan op meerdere manieren gebeuren: per aangetekende brief, bij deurwaar-
dersexploot of door afgifte van een opzeggingsbrief met ontvangstbewijs. 

 


