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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 eenvoudige medische formaliteiten. De basiswaarborg is een dekking overlijden alle oorzaken.. 
Het type overlijdensdekking (Donation Cover, Overlijden Alle Oorzaken en Overlijden Door Ongeval) wordt bepaald op basis van de 
behoeften van de verzekeringsnemer en wordt vermeld in de bijzondere voorwaarden. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren de 
bijzondere voorwaarden op de algemene voorwaarden.  

 Wat is verzekerd?  

✓het overlijden alle oorzaken.  

. 

.  

Wat is niet verzekerd?  

✗Zelfmoord niet gedekt tijdens het eerste jaar dat volgt op 

ingangsdatum van het contract en de inwerkingtreding van een 

verhoging van de verzekerde prestaties. 

✗opzettelijke daad. 

✗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: aërostaat, 

deltavlieger, ULM, DPM of parapenten.   

✗Ongevallen ten gevolge van valschermspringen (behalve in 

geval van overmacht) of bungeespringen.  
 

✗Ongevallen overkomen ten gevolge van oorlog voor zover de 

verzekerde actief deelneemt aan de vijandelijkheden en voor 

zover verzekerde zich niet naar een land begeeft waar reeds een 

gewapend conflict heerst, tenzij de verzekeringsmaatschappij 

hiermee uitdrukkelijk toestemt in de bijzondere voorwaarden.   

✗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. 

✗Deelname aan oproer, tenzij bij wettelijke zelfverdediging 

 

 

 

 

 



  

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.  

 

 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.  

 

 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.   

 


