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Collectieve verzekering

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 waarvan de verzekerde slachtoffer is tijdens het
privéleven of tijdens de aangegeven beroepsactiviteiten.Volgens de specifieke voorwaarden en binnen bepaalde vergoedingsgrenzen voorzien in uw
contract.

Wat is verzekerd ?

Wat is niet verzekerd ?

Indien de verzekerde het slachtoffer is van
een ongeval voorzien wij in de betaling van
onderstaande prestaties volgens de gekozen
waarborgen en bedragen omschreven in uw
contract.

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

Bij overlijden van de verzekerde:
Binnen de termijn van drie jaar na het ongeval
betalen wij de volledig verzekerde som aan de
echtgenoot of aan de wettelijke kinderen (ieder voor
de helft van beide categorieën) of bij ontstentenis aan
de vader en/of de moeder uit;
Bij ontstentenis van bovenstaande nabestaanden
wordt de helft van het verzekerd kapitaal uitgekeerd
aan de grootouders en/of de kleinkinderen, in gelijke
delen.
Bij blijvende invaliditeit:
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, die bepaald wordt volgens het
Officieel Belgisch Barema der Invaliditeiten.
Bij tijdelijke ongeschiktheid:
Tijdens de duur van de geneeskundige behandeling
vergoeden wij u binnen de overeengekomen
prestaties ten gevolge van tijdelijke ongeschiktheid en
dit tot aan de definitieve consolidatie van de letsels;
De contractuele dagelijkse vergoeding is in functie
van de graad van ongeschiktheid om beroeps- of
huishoudactiviteiten te verrichten (zon- en feestdagen
zijn inbegrepen).
Verplegingskosten:
kosten voor noodzakelijke verpleging;

Sporten zoals voetbal, alpinisme, bobslee, skeleton,
speleologie, diepzeeduiken met autonoom
ademhalingstoestel, boksen, valschermspringen,
deltaplane en ski.
Het bezit noch het gebruik, tenzij bij uitzondering, van
een motorrijwiel van meer dan 150 cc.
Paardenwedrennen, wielerwedstrijden en wedstrijden
voor motorrijtuigen (trainingen of voorbereidende
proeven inbegrepen).
Letsels louter als gevolg van een gebrekkige fysieke of
psychische toestand.
Zonnebrand wordt niet gelijkgesteld aan een ongeval.
Als bemanningslid aan boord van een vliegtuig of
elke andere beroepsactiviteit met betrekking tot het
toestel of de vlucht.
Dronkenschap of onder invloed van verdovende
middelen zonder medisch voorschrift, tenzij het
bewezen wordt dat die toestand niet één van de
oorzaken van het ongeval is.
Roekeloze daden of opzet door de verzekerde.
Ten gevolge van aardbevingen in België.
Door oorlog, militaire of burgerlijke onlusten, tenzij
de verzekerde bewijst dat hij niet actief deelnam.
Veroorzaakt door ioniserende stralingen andere
dan de medische bestralingen vereist door een
gewaarborgd schadegeval.
Deze opsomming is niet limitatief.

kosten voor orthopedische apparaten of prothesen;
aanvullend op verplegingsvergoeding van een andere
instelling.
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vervoerskosten voor medische redenen;

Wat is verzekerd ? (vervolg)

Zijn er beperkingen in de dekking?

Een ongeval is de plotse gebeurtenis waarvan
de oorzaak of één van de oorzaken buiten het
organisme van het slachtoffer ligt en die een
lichamelijk letsel veroorzaakt.

 ij overlijden van de verzekerde dekken wij de
B
begrafeniskosten tot het beloop van 1.859,20 €
indien ze niet door een aansprakelijke derde moeten
gedragen worden.

Zijn gedekt:

 ij overlijden van de verzekerde wordt de
B
vergoeding ieder voor de helft, verdeeld onder de
overlevenden van beide categorieën).

De ongevallen die zich voordoen tijdens en door
de uitoefening van professionele activiteiten, met
betrekking tot de aangegeven onderneming of het
aangegeven beroep, alsook deze die zich voordoen
op de weg van en naar het werk.
De ongevallen die zich voordoen tijdens nietprofessionele activiteiten m.a.w. die buiten de
uitoefening van een beroep, een bezoldigde bezigheid
of onder de arbeidsongevallenwetgeving zouden
vallen.
De ongevallen als onbezoldigd sportliefhebber.
De ongevallen als passagier van alle
luchtvaarttoestellen gemachtigd voor
personenvervoer.
De ongevallen tijdens toeristische rally’s zonder
snelheids- of tijdnorm.
De ongevallen waarvan een verzekerde slachtoffer is
gedurende militaire perioden die niet meer dan 45
dagen bedragen, in vredestijd, alle andere perioden
uitgesloten.
Worden, bij uitbreiding, met ongevallen gelijkgesteld
o.a. aandoeningen door bevriezing, felle zon of grote
hitte, alsook door ultra-violetstralen.
Sommige uitgesloten activiteiten kunnen mits speciale
overeenkomst wel verzekerd worden.

 ergoedingen voor overlijden en blijvende
V
invaliditeit worden nooit gecumuleerd.
L etsels aan reeds gebrekkige ledematen of organen
worden slechts vergoed voor het verschil tussen de
toestand voor en na het ongeval.
 ls de verzekerde, op de dag van het ongeval, geen
A
enkel beroep uitoefent, wordt de dagelijkse vergoeding
bij tijdelijke ongeschiktheid verminderd zodra de
verzekerde de kamer mag verlaten.
 erplegingskosten nemen we ten laste binnen de
V
perken van de contractueel verzekerde som en
gedurende maximaal 3 jaar vanaf de dag van het
ongeval.
 e dag van het ongeval geeft geen recht op een
D
vergoeding.
Indien voor de kosten van verpleging in eerste
instantie tussengekomen wordt door een andere
instelling, wordt het verzekerd bedrag automatisch
verhoogd met 50% maar tot maximum 1.239,47 €
(niet-geïndexeerd).
 eze opsomming is niet limitatief. Het is belangrijk na
D
te gaan, per waarborg en per gekozen formule, welke
de dekkingsgrenzen zijn.

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

Waar ben ik verzekerd ?
De verzekering is geldig over de hele wereld voor zover de verzekerde zijn woonplaats in België heeft of er doorgaans zijn
beroep uitoefent.
Als de verzekerde zijn woon- of feitelijke verblijfplaats naar het buitenland heeft overgebracht stopt de verzekering op het einde
van het verzekeringsjaar.

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 situatie- die het risico
aanzienlijk kunnen verzwaren, moet u dat melden aan de maatschappij. (bv. wijziging in de aangegeven beroepsbedrijvigheid van
een nominatief aangeduide begunstigde of in een activiteit tijdens zijn privéleven, verandering in de aard van de handel andere
bezigheden, elke vorm van blindheid, sterke hardhorigheid, epilepsie en andere aandoeningen of andere verzwaringen,…)
• De verzekeringsnemer dient een register bij te houden waarin hij alle begunstigden met hun bezoldigingen inschrijft.
• 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. Een gesplitste
premiebetaling is mogelijk tegen bepaalde voorwaarden en mogelijk zijn hier bijkomende kosten aan verbonden.

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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