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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, zonder medische selectie. De basiswaarborg is een kapitaal of een rente die we 
uitkeren als de risico’s die door het contract gedekt zijn, zich effectief voordoen. De basiswaarborg is een dekking overlijden alle oorzaken. 
In geval van een overlijden ten gevolgen van een ongeval of aan aandoening met plots karakter, zal een veelvoud van het basiskapitaal 
uitgekeerd worden aan de begunstigde(n) zoals bepaald in de bijzondere voorwaarden. 

 Wat is verzekerd?  

✓het overlijden alle oorzaken  

✓ het plots overlijden door   

- Een uitwendige oorzaak, zoals een ongeval 

- Een inwendige aandoening die het gevolg is van:  

Infectueuze meningitis 

Cerebrovasculair Accident  

Harstslagaderbreuk 

Longembolie 

Acute hepatitis  

Infectieuze of toxische niet-alcoholische, acute 

pancreatitis zonder oorzakelijke antecedenten 

Acute infectieuze buikvliesontsteking (peritonitis)  

Acute infectieuze myocarditis  

Myocardinfarct zonder oorzakelijke antecedenten  

Infectieuze encefalitis 

. 

.  

Wat is niet verzekerd?  

✗Ongevallen:  

- te wijten aan dronkenschap, het 
gebruik van verdovende middelen, misbruik van 
medicatie niet-voorgeschreven door een arts 
- te wijten aan gebrekkige psychische toestand 
- ten gevolge van daden van geweld 
- ten gevolge van de vrijwillige blootstelling aan uitzonderlijke en 
zinloze gevaren 
- ten gevolge van roekeloze handelingen en weddenschappen 
- ten gevolge van trainingen en wedstrijden met gemotoriseerde 
voertuigen en boten met snelheidscriteria 
- ten gevolge van de lucratieve beoefening van sporten 
- die zich voordoen bij het beoefenen van de volgende sporten: 
alle gevechtssporten, diepzeeduiken, klimmen, alpinisme, 
speleologie,parachutespringen, deltavliegen, rugby, jagen, 
polo, skeleton, ijshockey, paragliden, zweefvliegen, ULM, 
bungeejumpen, raften, skiën buiten pisten, basejumpen 
 

✗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. 

✗Zelfmoord in het kader van de dekking plots overlijden. Bij 

dekking alle oorzaken is zelfmoord niet gedekt tijdens het eerste 

jaar dat volgt op ingangsdatum van het contract.  

✗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 overkomen ten gevolge van oorlog  

✗Deelname aan oproer  



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.  
! Het overlijden ten gevolge van een plotse 

aandoening,moet plaatsvinden binnen een periode van 
maximum 6 maanden nadat de diagnose is gesteld. 

! het verblijf buiten België is gedekt gedurende maximum 90 

dagen 

 

 

 Waar ben ik gedekt? 

 Overal ter wereld 

 

 Wat zijn mijn verplichtingen? 

- De verklaringen (ingevuld verzekeringsvoorstel en een attest van goede gezondheid) moeten oprecht en volledig zijn bij de 

onderschrijving van het contract. 

- Bij een schadegeval dient de aangifteprocedure uit punt 12 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 en duur van de verzekering worden 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. Het contract is afgesloten tot op de overeengekomen 
eindleeftijd, met de mogelijkheid voor de verzekerde om het contract jaarlijks op te zeggen. Het contract loopt teneinde na het 
verstrijken van het jaar waarin de verzekerde 55 jaar geworden is. 

 

 

 Hoe zeg ik mijn contract op?  

U hebt het recht het contract binnen de 30 dagen na de inwerkingtreding op te zeggen. U kan de verzekeringsovereenkomst ten allen 
tijde 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 wel betekend worden per aangetekende brief met verzoek tot ontvangstmelding. Het contract is 
tenslotte ook opzegbaar bij een verhoging van de premie.  

 


