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PERSOONLIJKE VERZEKERING 

LICHAMELIJKE ONGEVALLEN  

 

Disclaimer : Dit informatiedocument heeft tot doel u een overzicht te geven van de belangrijkste dekkingen en uitsluitingen van deze 
verzekering. Dit document is niet afgestemd op uw individuele specifieke behoeften en de in dit document opgenomen informatie en 
verplichtingen zijn niet exhaustief. Voor alle bijkomende informatie betreffende de gekozen verzekering en uw specifieke verplichtingen 
kan u de precontractuele en contractuele voorwaarden betreffende deze verzekering raadplegen 

 

Welk soort verzekering is dit? 
Dit product is een persoonsverzekering, met eenvoudige medische formaliteiten. De verzekeraar waarborgt de betaling van de 
overeengekomen vergoeding wanneer de verzekerde getroffen wordt door een lichamelijk ongeval of ziekte (indien voorzien in het 
certificaat) tijdens de uitoefening van zijn beroepsbezigheid en/of tijdens zijn privé leven. Ingeval van tegenstrijdigheid primeren de 
bijzondere voorwaarden op de algemene voorwaarden.  

 

 

 Wat is verzekerd? 

 
 

✓ Overlijden door ongeval.  

✓ Totale blijvende invaliditeit door ongeval of ziekte. 

✓ Tijdelijke totale arbeidsongeschiktheid door ongeval of 

ziekte.  

✓ Behandelingskosten door ongeval.    

 

  

Wat is niet verzekerd? 

 
Schade die rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeit uit 
 

X Ongevallen ten gevolge van het regelmatig beoefenen van 
sporten als pro of als amateur.  

X Ongevallen ten gevolge van het beoefenen van motorfiets. 

X Ongevallen ten gevolge van competities van wielersport, 
motor sport, autosport, motorsport, autosport, 
moorbootsport, snelheidswedrennen te paard of 
paardenwedstrijden zoals jumping.   

X Ongevallen of ziektes die zich voordoen naar aanleiding van 
een feit op zich of een opeenvolging van op dezelfde 
oorsprong gebaseerde feiten, als dat feit of die feiten of 
bepaalde veroorzaakte schade voortvloeien uit of het gevolg 
zijn radioactieve eigenschappen of van de combinatie van de 
radioactieve eigenschappen en toxische, explosieve of andere 
gevaarlijke eigenschappen van nucleaire brandstoffen of 
radioactieve producten of radioactief afval.  

X Ongevallen die te wijten zijn aan dronkenschap van de 
verzekerde of aan het gebruik van de verdovende middelen, 
behalve indien de verzekerde bewijst dat er geen enkel 
oorzakelijk verband bestaat tussen de feiten en het ongeval, 
of ongevallen die zich voordoen ten gevolge van 
weddenschappen, uitdagingen. 

X Ongevallen die zich voordoen naar aanleiding van een oorlog, 
een vijandelijke inval of van burgerlijke of politieke onlusten  

X Schade ten gevolge van zwangerschap van de verzekerde.  

X Schade ten gevolge van een opzettelijke daad van de 
verzekerde. 

X Gevolgen of herval van ongevallen of ziekten vooraf bestaand 
aan de onderschrijving van het contract.  

X Schade die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zijn van 
aids of aids related complex.  

 
 

 

 Zijn er dekkingsbeperkingen ? 

 Het overlijden ten gevolge van een ongeval moet plaatsvinden binnen een periode van maximum 12 maanden na het 

plaatsvinden van het ongeval.  

 Ingeval van tijdelijke totale arbeidsongeschiktheid betaalt de verzekeraar het bedrag van de bedongen weekvergoeding 

en dit gedurende maximum 52 weken. 

 De kamerkosten ingeval van hospitalisatie worden beperkt tot €1250 per dag.   

 Er is een franchise toepasselijk die vermeld staat in de bijzondere voorwaarden/het certificaat.  
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Waar ben ik gedekt? 

✓ Binnen de landen van de Europese Unie. Overal ter wereld wanneer het verblijf in de hoedanigheid van particulier 

verloopt en deze laatste zijn domicilie in België heeft. 
 

 

 

 

Wat zijn mijn verplichtingen? 
 

 

- U dient, bij het sluiten van de overeenkomst, alle bekende omstandigheden die u redelijkerwijze kan beschouwen als 

gegevens die van invloed kunnen zijn op de beoordeling van het risico door de verzekeraar, mede te delen.  

- Tijdens de loop ban het contract dient iedere wijziging van het risico aan de verzekeraar te worden medegedeeld.  

- Bij een schadegeval dient de aangifteprocedure uit punt 10 van de algemene voorwaarden gevolgd te worden.  

- U dient de premie te betalen. 

 
 

 

 

Wanneer en hoe betaal ik?  

U hebt de verplichting om de premie te betalen op de vervaldag die vermeld staat in de bijzonder voorwaarden van het 
contract  en u ontvangt hiertoe een uitnodiging tot betaling. 
 

 

 

Wanneer begint en eindigt de dekking?  

De begindatum van de verzekering wordt vermeld in de bijzondere voorwaarden In elk geval treedt het contract pas in 
werking nadat u het ondertekend heb en zodra de eerste premie is betaald. De overeenkomst wordt gesloten voor een 

duurtijd van 1 jaar met stilzwijgende verlenging voor een periode van 1 jaar, behoudens opzegging ten minste 3 maanden vóór de 
vervaldag.   

 
 

 

Hoe zeg ik mijn contract op? 
U kan de verzekeringsovereenkomst opzeggen per aangetekende brief of via een aangifte tegen ontvangstbewijs bij de 
verzekeraar, mits inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden.  

U kan de verzekeringsovereenkomst tevens opzeggen in geval van verandering van woonplaats, gezinstoestand of 
huwelijksvermogenstelsel, bij verandering van beroep, bij rustpensioen of nog bij definitieve stopzetting van activiteit. In deze gevallen 
moet de opzegging betekend worden per aangetekende brief met verzoek tot ontvangstmelding binnen de 3 maanden volgend op één 
van de vermelde gebeurtenissen en heeft de opzegging uitwerking 1 maand ná de betekening. Het contract is ook opzegbaar ná 
schadegeval, waarbij de opzegging geschiedt uiterlijk 1 maand ná betaling of weigering tot betaling  van de schadevergoeding.  U kan 
het contract tenslotte opzeggen bij verlichting van het risico als de verzekeraar weigert uw premie te verminderen of bij verhoging van 
uw premie.  

 

 


