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Ongevallenverzekering
Informatiedocument over het verzekeringsproduct

Wat is verzekerd? 
Wij voorzien in prestaties voor een lichamelijk 
ongeval tijdens uw reis, schade aan uw bagage, 
uw burgerrechtelijke aansprakelijkheid of een 
annulatie van uw reis volgens de door u gekozen 
waarborgen en bedragen zoals omschreven in 
uw contract.

1. Ongevallen reizigers voorziet in een kapitaal bij 
overlijden alsook bij blijvende invaliditeit.

 Bij overlijden van de verzekerde binnen de termijn 
van twee jaar na het gedekt ongeval en ten gevolge 
van dit ongeval;

 betalen wij het voorziene kapitaal aan de aangeduide 
begunstigden of bij ontstentenis aan de wettelijke 
erfgenamen uit;

 verdubbelen wij het afgesproken bedrag indien de 
verzekerde en de echtgeno(o)t(e) overlijden ten 
gevolge van hetzelfde ongeval.

 Bij blijvende invaliditeit vergoeden wij u het 
voorziene kapitaal in verhouding met de graad van 
invaliditeit, bepaald volgens het Officieel Belgisch 
Barema der Invaliditeiten, van zodra een definitieve 
erkende fysiologische invaliditeit (consolidatie) 
gekend is maar uiterlijk twee jaar na het ongeval.

 De vergoeding wordt verdubbeld voor de 
invaliditeitsgraad tussen 26%-50% en verdrievoudigd 
voor de invaliditeitsgraad tussen 51-100%.

Sneeuwsport kan eveneens verzekerd worden mits 
vermelding ervan in de bijzondere voorwaarden.

Wat is niet verzekerd? 
 Ongevallen ten gevolge van: 

   luchtvaart in al haar vormen;

   gevaarlijke sporten zoals veldhockey, voetbal, 
rugby, bepaalde watersporten, gevechts- en 
krijgssport, alpinisme, speleologie, duiksport, 
valschermspringen, deltavleugel, sneeuw- of 
ijssport.

   het gebruik van een motorfiets of elke deelname 
aan of de voorbereiding van wielerwedstrijden 
en wedstrijden met motorrijtuigen (behalve 
toeristische of ontspanningsrally’s).

 Schade veroorzaakt uit een burgerlijke 
aansprakelijkheid (B.A.) die wettelijk verplicht 
verzekerd moet zijn;

 Aansprakelijkheid veroorzaakt door zeilboten van 
meer dan 300 kg of motorboten met meer dan 5 
D.I.N. PK waarvan u eigenaar, houder of gebruiker 
bent.

 Verlies of (poging tot) diefstal van de bagage, met 
braak, tussen 22u en 7u op een openbare ruimte, in 
een voertuig, aanhangwagen of pleziervaartuig.

 Schade te wijten aan sport- en ontspanningsmaterieel 
tijdens het gebruik ervan.

 Schade aan kunst- en verzamelingsobjecten.

 Schade overkomen door grove schuld (o.a. 
dronkenschap, intoxicatie, opzet,…) tenzij de 
verzekerde bewijst dat er geen oorzakelijk verband is 
tussen de schade en deze toestand. 

 Schade veroorzaakt door wapens die bestemd zijn te 
ontploffen of veroorzaakt door elke kernbrandstof, 
radioactief product of afval of door elke bron van 
ioniserende stralingen.

 Deze opsomming is niet limitatief. 

Disclaimer: Dit informatiedocument beoogt u een overzicht van de belangrijkste waarborgen en uitsluitingen te geven, eigen aan deze verzekering. Dit 
document is niet afgestemd op uw individuele specifieke behoeften en de in dit document opgenomen informatie en verplichtingen zijn niet exhaustief.
Gelieve voor alle bijkomende informatie wat betreft de rechten en plichten van de verzekeringsonderneming en van de verzekerde de algemene en/of 
bijzondere voorwaarden betreffende het gekozen verzekeringsproduct te raadplegen.

Wat is dit voor type verzekering?   
Deze verzekering vergoedt u voor de materiële schade en/of de lichamelijke schade van uzelf, uw gezin en/of de schade veroorzaakt aan derden ten 
gevolge van een gebeurtenis overkomen tijdens of naar aanleiding van uw zaken- of plezierreis. Volgens de specifieke voorwaarden en binnen bepaalde 
vergoedingsgrenzen voorzien in uw contract.
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Wat is verzekerd? (vervolg)

2. Bagage: zorgt voor een vergoeding bij schade 
(verdwijning, vernieling of beschadiging) aan de 
verzekerde bagage:

 ten gevolge van een ongeval; 

 ten gevolge van brand, ontploffing, bliksem of 
natuurkrachten;

 ten gevolge van vandalisme, kwaad opzet van derden 
en diefstal of poging tot diefstal;

 bij niet-levering of verlies door de vervoerders.

3. Burgerrechtelijke aansprakelijkheid (B.A.)

 beschermt u en uw gezin tegen de geldelijke gevolgen 
van uw buitencontractuele aansprakelijkheid voor 
schade toegebracht aan derden in het kader van uw 
privéleven. 

4. De annulatieverzekering komt tussen indien één 
van de hiernavermelde niet te voorziene situaties bij 
de onderschrijving van het contract, zich voordoet 
binnen de 60 dagen vóór de vertrekdatum en aldus 
de verzekerde belet te vertrekken:

 ziekte, ongeval of overlijden van de verzekerde, van 
zijn echtgenoot, van een bloed- of aanverwant tot 
de 2e graad, van zijn reisgezel die dezelfde reis of 
hetzelfde verblijf heeft geboekt, van een contractuele 
vennoot of van een persoon die gewoonlijk met de 
verzekerde samenleeft;

 belangrijke, toevallige schade aan de goederen van 
de verzekerde of van zijn reisgezel in België, die zijn 
aanwezigheid noodzakelijk maakt,

 ongeval, brand of diefstal van het privévoertuig dat 
moet dienen voor het vervoer van de verzekerde;

 wederoproeping van het leger ;

 wij betalen eveneens de premies terug aan de 
verzekeringnemer voor de waarborgen die ten 
gevolge van de annulering van de reis geen reden van 
bestaan meer hebben.

 Deze waarborgen zijn steeds begrensd. Voor de 
toepasbare bepalingen, dient u de algemene en de 
door u onderschreven bijzondere voorwaarden 
zorgvuldig te raadplegen. 

Zijn er beperkingen in de dekking?
 Voor kinderen jonger dan 5 jaar wordt het kapitaal 
overlijden vervangen door de terugbetaling van de 
begrafeniskosten en dit tot het beloop van 25% van 
het voorziene kapitaal overlijden.

 Een blijvende invaliditeit - ten gevolge van een 
ongeval- van 10% of minder geeft geen recht op een 
vergoeding.

 Letsels aan reeds gebrekkige ledematen of organen 
worden slechts vergoed voor het verschil tussen de 
toestand voor en na het ongeval.

 De verzekeringsnemer dient reeds klant te zijn of het 
ten minste te worden om van deze waarborgen te 
kunnen genieten.

 Voor de materiële schade in het kader van B.A. is een 
vrijstelling* van toepassing van 123,95 €.

 De waarborg B.A. is per schadegeval verzekerd tot het 
beloop van 12.500.000* € voor de lichamelijke schade 
en tot 625.000* € voor de materiële schade.

 Bij niet-levering of verlies van de bagage door de 
vervoerders en voor zover ze niet binnen de 24 uur 
wordt teruggevonden, betalen wij de aankoopprijs 
voor de aanschaf van de allernoodzakelijkste 
voorwerpen terug tot het beloop van 125 € per 
verzekerde (niet-geïndexeerd).

 Bij een gedekt schadegeval met betrekking tot diefstal 
van bagage uit de wagen wordt de tussenkomst 
beperkt tot 250 € per stuk     (niet-geïndexeerd).

 Deze opsomming is niet limitatief. Het is belangrijk na 
te gaan, per waarborg, welke de dekkingsgrenzen zijn.

*  Behalve anders aangegeven zijn de opgesomde bedragen gekoppeld 
aan de index der consumptieprijzen. De basisindex is vermeld in de 
bijzondere voorwaarden bij onderschrijving van het contract.

Waar ben ik verzekerd ? 
 De verzekering is geldig in de hele wereld.

Wat zijn mijn verplichtingen? 
• U moet ons eerlijke, accurate en volledige informatie over het te verzekeren risico verschaffen bij het sluiten van de overeenkomst.
• Indien er zich tijdens de looptijd van de overeenkomst wijzigingen voordoen aan uw toestand of in uw gezinssituatie die het 

risico aanzienlijk kunnen verzwaren (o.a. uitbreiding voor sneeuwsport, aanvraag verlenging verzekering, aangifte bij de bevoegde 
instanties…), dan moet u dat melden aan de maatschappij. 

• U dient de nodige maatregelen te treffen om te vermijden dat zich een schadegeval voordoet.
• U dient een schadegeval en de omstandigheden ervan te melden binnen de termijn voorzien in de algemene voorwaarden. Verder 

moet u alle redelijke maatregelen nemen om de gevolgen van een schadegeval te voorkomen en te beperken.

Wanneer en hoe moet ik betalen?  
U hebt de verplichting om de premie voor de aangeduide periode te betalen en u ontvangt hiertoe een uitnodiging tot betaling. Een 
gesplitste premiebetaling is mogelijk tegen bepaalde voorwaarden en mogelijk zijn hier bijkomende kosten aan verbonden.
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Wanneer start en eindigt de dekking? 
De begindatum en de duur van de verzekering wordt vermeld in de overeenkomst. De onderschreven waarborgen gelden voor de in 
de bijzondere voorwaarden aangeduide periode, voor zover de premie werd betaald.

De verzekeringnemer kan verlenging van de verzekeringsperiode bekomen door P&V uiterlijk 24 uur vóór de verstrijking van het 
contract te verwittigen. Hij verbindt er zich toe om de verschuldigde premie te betalen van zodra hij in België terug is.

Hoe kan ik mijn contract stopzetten? 
U kunt tenminste drie maanden voor de jaarlijkse vervaldag opzeggen. U kunt dat doen per aangetekende brief, bij 
deurwaardersexploot of door afgifte van de opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs.


