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Sudden Illness Protection 

 

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 overlijdensdekking met medische selectie. De basiswaarborg is een kapitaal dat we uitkeren wanneer de risico’s die 
door het contract gedekt zijn, zich effectief voordoen. De basiswaarborg is een dekking overlijden alle oorzaken of een ongewenste ziekte, 
waarbij een basiskapitaal uitgekeerd zal worden aan de begunstigde(n) zoals bepaald in de bijzondere voorwaarden 

 

 

 Wat is verzekerd? 

 
✓ Overlijden alle oorzaken 

✓ Ongewenste ziekte 

• Kanker 

• Ziekte van Parkinson  

• Progressieve multie sclerose 

• Transplantatie 

• Chronisch nierfalen 

• Beroerte 

• Coronaire hartziekte 

• Aorta transplantaat chirurgie 

✓ Diagnose kanker 

 

 

 

 

  

Wat is niet verzekerd? 

 
X Zelfmoord is niet gedekt tijdens het eerste jaar dat volgt 

op ingangsdatum van het contract en de 
inwerkingtreding van een verhoging van de verzekerde 
prestaties. 

X opzettelijke daad. 

X ongevallen met een luchtvaartuig dat niet voor 
personenvervoer bestemd is of dat gebruikt wordt ter 
gelegenheid van wedstrijden demonstraties, 
snelheidstesten, luchtaanvallen, oefenvluchten of 
recordpogingen of als het gaat om één van de volgende 
types van toestellen: aerostaat, deltavlieger, ULM, DPM 
of parapenten.   

X Ongevallen ten gevolge van valschermspringen 
(behalve in geval van overmacht) of bungeespringen.  

X Ongevallen overkomen ten gevolge van oorlog voor 
zover de verzekerde actief deelneemt aan de 
vijandelijkheden en voor zover  de verzekerde zich niet 
naar een land begeeft waar reeds een gewapend 
conflict heerst, tenzij de verzekeringsmaatschappij 
hiermee uitdrukkelijk toestemt in de bijzondere 
voorwaarden.   

X Ongevallen of aandoeningen die zich voordoen ter 
gelegenheid van elk feit of elke opeenvolging van feiten 
van dezelfde oorsprong die schade hebben veroorzaakt, 
zodra dit feit of deze feiten of bepaalde veroorzaakte 
schade afkomstig zijn van of voortvloeien uit de 
radioactieve eigenschappen en de explosieve toxische 
eigenschappen of andere gevaarlijke eigenschappen 
van nucleaire brandstoffen. 

X Deelname aan oproer, tenzij bij wettelijke 
zelfverdediging 

X Zijn uitgesloten bij diagnose kanker 
- Goedaardige tumoren 
- Kanker die als volgt histologisch geklasseerd is: 

niet invasief – kanker in situ – pre-maligne 
tumoren – dysplasie (CIN I, CIN II, CIN III) – 
oppervlakkige kanker 

- Myelodysplastische syndromen, 
myeloproliferatieve aandoeningen anders dan 
leukemie en multipel myeloom. 

- Hyperkeratose en alle vormen van huidcarcinoom 
anders dan melanoom, behalve met metastase 
naar andere organen 

- Goedaardige poliepen van de dikke darm en blaas 
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X Andere uitsluitingen: 

- Reeds gekende aandoeningen. D.w.z. elke 

aandoening of beperking die is ontwikkeld vóór 

de aanvraag van deze verzekeringspolis, met 

inbegrip van zwaarlijvigheid gedefinieerd met 

een BMI ≥ 35 

- Aangeboren aandoeningen die zijn ontstaan 

tijdens de zwangerschap 

- Ziekten die het gevolg zijn van aandoeningen of 

gebreken die niet onder de Algemene 

Voorwaarden vallen 

- Ziekten die worden veroorzaakt door of te wijten 

zijn aan het verworven 

immunodeficiëntiesyndroom of AIDS of die 

gelinkt zijn aan het virus (HIV) 

- Met betrekking tot de gedekte ziekten, elke 

traumatische oorsprong die aanleiding geeft tot 

de opgesomde aandoeningen 

- Elke vorm van kanker, transplantatie of toevallige 

ziekte ten gevolge van een ongeluk 

- Elk gevolg dat wordt veroorzaakt door, optreedt 

tijdens of voortvloeit uit een kernreactie, 

ongeacht hoe deze optreedt 

- Regelmatige of occasionele beoefening van één 

van de volgende sporten: alle gevechtssporten, 

rugby, ijshockey, diepzeeduiken, alpinisme en 

alle luchtsporten (ULM, deltavliegen, 

parachutespringen, enz.) 
  

 

 

 Zijn er dekkingsbeperkingen ? 
 

 Als het overlijden het gevolg is van een uitgesloten risico, keren we de theoretische afkoopwaarde uit. Dit bedrag is echter 

beperkt tot het bij overlijden verzekerde kapitaal. 
 

 Minimum onderschrijvingsleeftijd: 18 jaar 

 Leeftijdsgrens voor acceptatie: 55 jaar 

 Maximumleeftijd: 60 jaar 

 Wachttijd van 3 maanden voor uitkeringen bij kritieke ziekte en diagnose van kanker. Oorzaken en verschijnselen die zich 

gedurende de eerste 3 maanden na het afsluiten of opnieuw afsluiten van de polis, zijn uitgesloten 

 

 

 

Waar ben ik gedekt? 

✓ Overal ter wereld. 

 

 

 

Wat zijn mijn verplichtingen? 

 
- De verzekerde geeft zijn arts de toestemming om aan de adviserende arts van de maatschappij de medische certificaten over 

te maken die nodig zijn voor de onderschrijving en de uitvoering van het contract. 

- Bij een schadegeval dient de aangifteprocedure uit punt 9 van de algemene voorwaarden gevolgd te worden. 
 

 

 

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.  
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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 
onbepaalde tijd.  

 
 

 

Hoe zeg ik mijn contract op? 
U kan de verzekeringsovereenkomst ten allen tijde opzeggen via een door u ondertekend en gedateerd schrijven. 

Behoudens het geval van periodiek constante premies heeft u een recht tot afkoop voor zover de theoretische 

afkoopwaarde positief is.   

 


