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Individuele
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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 lichamelijke schade ten gevolge van een gewaarborgd ongeval tijdens het verkeer als bestuurder, inzittende, passagier
en/of voetganger waarvan van u en/of uw gezinsleden het slachtoffer zijn.Volgens de specifieke voorwaarden en binnen bepaalde vergoedingsgrenzen
voorzien in uw contract.

Wat is verzekerd ?

Wat is niet verzekerd ?

Bij een gewaarborgd ongeval betalen wij de
afgesproken contractuele vastgelegde sommen
voor onderstaande prestaties en volgens
onderstaande formules voor u en uw gezin:

Wij vergoeden nooit de schade aan de
verzekerde of aan de rechthebbende voor
een ongeval of voor de gevolgen ervan onder
volgende omstandigheden tijdens:

Als bestuurder of inzittende van de aangeduide
wagen en van iedere wagen die aan een derde
toebehoort.
FORMULE B :
Aan de bestuurder en alle inzittenden van de
aangeduide wagen;
Als bestuurder of inzittende van iedere wagen die
aan een derde toebehoort.
FORMULE C :
Als bestuurder of inzittende van ieder voertuig te
land behalve motorfietsen;
Als passagier van ieder openbaar vervoermiddel in de
lucht of op het water, behalve als personeelslid aan
boord;
Als voetganger, indien dit in de bijzondere
voorwaarden vermeld is.
FORMULE D :
Formule C +
Aan de bestuurder en alle inzittenden van de wagens
en bromfietsen die aan de leden van het gezin van de
verzekeringnemer toebehoren.
FORMULE E :
aan elke toegelaten bestuurder en alle inzittenden
van de aangeduide wagen.

Beroepsactiviteiten die verband houden met het
herstellen of proefrijden van voertuigen, tijdens het
gebruik van landbouw- of werftuigen alsook alle
beroepsactiviteiten die verband houden met vervoer.
Snelheids- of regelmatigheidswedstrijden, de
voorbereiding ervan inbegrepen.
Letsels louter als gevolg van een gebrekkige fysieke of
psychische toestand.
Het gebruik van een motorfiets (als bestuurder of
passagier).
Aan boord van een voertuig dat niet aan de
wettelijke technische vereisten voldoet, gestolen of
gekaapt is of waarvan de bestuurder niet voldoet aan
de wettelijke voorwaarden betreffende het sturen.
De echtgeno(o)t(e) mag niet gescheiden zijn van
tafel en bed of uit de echt gescheiden zijn om de
vergoeding na overlijden te ontvangen.
Veroorzaakt door wapens, springstoffen, producten,
stralingen en alle vergelijkbare tuigen, bronnen of
substanties (van nucleaire, radioactieve of soortgelijke
aard…)
Onlusten alsook de maatregelen die worden
getroffen om ze te bestrijden, tenzij de verzekerde
bewijst dat hij er niet actief aan deelgenomen heeft
Ongevallen overkomen door grove schuld (o.a.
dronkenschap, intoxicatie, opzet,…)
Door aardbevingen in België.
Deze opsomming is niet limitatief.
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FORMULE A :

Wat is verzekerd? (vervolg)

Zijn er beperkingen in de dekking?

Wij voorzien in onderstaande prestaties
ten gevolge van een gedekt ongeval voor de
verzekerde(n) volgens de gekozen afgesproken
bedragen die vastgelegd worden in uw contract:

Bij overlijden:

Bij overlijden van de verzekerde:

Bij blijvende ongeschiktheid

betalen wij het overeengekomen kapitaal tot 3 jaar na
het ongeval aan de echtgenoot of bij ontstentenis aan
de wettelijke erfgenamen uit;
verdubbelen wij het afgesproken bedrag indien de
verzekerde en zijn echtgeno(o)t(e) overlijden ten
gevolge van hetzelfde ongeval.
Bij blijvende ongeschiktheid (BO):
als het ongeval binnen de 3 jaar een definitieve
erkende fysiologische invaliditeit tot gevolg heeft
(consolidatie) betalen wij u in verhouding met de
graad van invaliditeit dat wordt bepaald volgens het
Officieel Belgisch Barema der Invaliditeiten;
verhogen wij de vergoeding met 50% indien de
verzekerde een kind jonger dan 5 jaar is; Kunt u
via de optie progressieve verhoging uw vergoeding
verdubbeld (26%-50%) of verdrievoudigd (51-100%)
worden.
Bij tijdelijke ongeschiktheid (TO):
Vergoeden wij u als u tijdelijk volledig
arbeidsongeschiktheid bent vanaf het einde van
de wachttijd (7, 14 of 30 dagen) en dit tot aan de
definitieve consolidatie van de letsels.
De contractuele dagelijkse vergoeding is in functie
van de graad van ongeschiktheid om arbeid of
huishoudactiviteiten te verrichten (zon- en feestdagen
zijn inbegrepen).
Behandelingskosten zoals o.a. kosten voor
ziekenhuisverpleging, orthopedische apparaten of
prothesen, …

Begrafeniskosten voor kinderen tot 5 jaar worden
tot het beloop van 1.859,20 € terugbetaald en
repatriëringskosten tot 1.239,47 €.
 ergoedingen voor overlijden en blijvende
V
ongeschiktheid worden nooit gecumuleerd.
Bij tijdelijke ongeschiktheid
 ls de verzekerde, op de dag van het ongeval, geen
A
beroep uitoefent, wordt de dagelijkse vergoeding
gestort tot zolang de verzekerde bedlegerig is
en dit in verhouding met de vermindering in
huishoudactiviteiten.
De dag van het ongeval geeft geen recht op een
vergoeding.
 ehandelingskosten worden tot maximum drie jaar
B
na het ongeval en tot 4.957 € (niet geïndexeerd)
terugbetaald en na de tussenkomst van een mutualiteit
of elke soortgelijke instelling.
 e verzekeren de kosten voor opzoeking en redding
W
tot 2.478,94 € en voor repatriëring tot maximum
1.239,47 €.
In de Formule E genieten de inzittenden enkel
tussenkomst voor de rubriek “behandelingskosten”.
Deze formule kan slechts onderschreven worden
samen met de burgerlijke aansprakelijkheid auto.
 eze opsomming is niet limitatief. Het is belangrijk na
D
te gaan, per waarborg en per gekozen formule, 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.

Wij dekken eveneens de verzekerde(n) en het
contractueel verzekerde voertuig voor een ongeval
overkomen bij het in- of uitstappen, tijdens het laden
en lossen ervan, het onderweg herstellen of bij het
verkeersongeval deelnemen aan de redding van personen
of goederen die in gevaar verkeren.
Oriënterings- en behendigheidswedstrijden (gymkana’s
en toeristische rally’s).

Waar ben ik verzekerd ?
De verzekering is geldig over de hele wereld voor zover de verzekeringsnemer zijn hoofdverblijfplaats in België heeft.

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 wijzigingen voordoen (vb. van uw voertuigen en/of indien de verzekering ten voordele van een andere persoon
uitwerking moet hebben) tijdens de looptijd van de overeenkomst 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 jaarlijks te betalen en u ontvangt hiertoe een uitnodiging tot betaling.

Wanneer start en eindigt de dekking?
De begindatum en de duur van de verzekering wordt vermeld in de overeenkomst. Deze duurt een jaar en wordt stilzwijgend
verlengd.

Hoe kan ik mijn contract stopzetten?
U kan de verzekeringsovereenkomst 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.
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