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Wat is verzekerd ?  
Wij voorzien in onderstaande prestaties 
ten gevolge van een gedekt ongeval voor de 
verzekerde(n) tijdens het privéleven en/of 
tijdens het beroepsleven volgens de gekozen 
waarborgen en bedragen zoals omschreven in 
uw contract:

 Wij verzekeren de ongevallen als onbezoldigd 
sportliefhebber.

 Als uw contract zowel het privé- als het 
beroepsleven dekt, dan nemen wij het voetballen, 
skiën en paardenwedstrijden ten laste tot 50% 
zonder bijpremie. 

 Het gebruik van een motorfiets en sommige 
gevaarlijke sporten kunnen mits de betaling van 
een bijpremie en vermelding in de bijzondere 
voorwaarden wel verzekerd worden!

 Als passagier van alle luchtvaarttoestellen gemachtigd 
voor personenvervoer. 

 Activiteiten in opdracht uitgevoerd tijdens de 
dienstplicht of wederoproeping van de verzekerde 
door het Belgisch leger.

 Toeristische rally’s zonder snelheids- of tijdnorm

 Worden, bij uitbreiding, met ongevallen gelijkgesteld 
o.a. hondsdolheid, miltvuur en tetanus, …

Bij overlijden van de verzekerde:

 Binnen de termijn van drie jaar na het ongeval 
betalen wij het overeengekomen kapitaal aan de 
aangeduide begunstigden of bij ontstentenis aan de 
wettelijke erfgenamen uit;

 Verdubbelen wij het afgesproken bedrag indien de 
verzekerde en de echtgeno(o)t(e) overlijden ten 
gevolge van hetzelfde ongeval.

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

 Paardenwedrennen, wielerwedstrijden en wedstrijden 
voor motorrijtuigen (trainingen of voorbereidende 
proeven inbegrepen).

 Gevaarlijke sporten zoals alpinisme, duiken bobslee, 
skeleton, speleologie, parapente, benjispringen, 
valschermspringen, rafting, , boksen, zweefvliegen, 
deltaplane en ULM.

 Het gebruik van een motorfiets.

 Letsels louter als gevolg van een gebrekkige fysieke of 
psychische toestand.

 Beroepsactiviteiten als bemanningslid aan boord van 
een vliegtuig of met betrekking tot het toestel. 

 Ongevallen overkomen door grove schuld (o.a. 
dronkenschap, opzet,…)

 Mobilisatie of staat van beleg alsook alpinisme, 
valschermspringen en verplaatsingen via 
luchttransport zijn niet verzekerd tijdens de 
dienstplicht.

 Veroorzaakt door wapens, springstoffen, producten, 
stralingen en alle vergelijkbare tuigen, bronnen of 
substanties (van nucleaire, radioactieve of soortgelijke 
aard…).

 Deze opsomming is niet limitatief. 

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 gedekt ongeval waarvan u en/of uw gezinsleden slachtoffer zijn tijdens het 
privéleven of tijdens uw beroepsactiviteiten. Volgens de specifieke voorwaarden en binnen bepaalde vergoedingsgrenzen voorzien in uw contract.
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Wat is verzekerd? (vervolg)

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 die bepaald wordt volgens het 
Officieel Belgisch Barema der Invaliditeiten;

 kan u optioneel van progressieve verhoging genieten 
tot vijf maal het afgesproken bedrag naargelang de 
gekozen variant.

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);

 Er is geen tijdelijke ongeschiktheid mogelijk voor 
kinderen.

Dagelijkse ziekenhuisverplegingsvergoeding.

Behandelingskosten zoals o.a. kosten voor 
ziekenhuisverpleging, orthopedische apparaten of 
prothesen,… Na tussenkomst van het ziekenfonds of 
elke soortgelijke instelling.

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

Zijn er beperkingen in de dekking?
 Bij overlijden van de verzekerde dekken wij de 
repatriëringskosten tot het beloop van 1.239,47 € per 
verzekerd persoon.

 Wij betalen geen vergoeding aan de staat of aan enige 
andere schuldeiser en ook niet aan de echtgenoten die 
gescheiden zijn uit de echt of van bed en tafel.

 Vergoedingen voor overlijden en blijvende 
ongeschiktheid worden nooit gecumuleerd.

 Als de verzekerde, op de dag van het ongeval, geen 
beroep uitoefent, wordt de dagelijkse vergoeding bij 
tijdelijke ongeschiktheid gestort tot zolang de 
verzekerde bedlegerig is en dit in verhouding met de 
vermindering in huishoudactiviteiten.

 We verzekeren de kosten voor opzoeking en redding 
tot 2.478,94 € en de kosten voor repatriëring tot 
maximum 1.239,47 €.

 Ziekenhuisverplegingskosten nemen we ten laste 
vanaf een verblijf langer dan 24 uur en voor maximaal 
12,5 € per dag.

 De dag van het ongeval geeft geen recht op een 
vergoeding.

 Behandelingskosten worden tot maximum drie 
jaar na het ongeval en tot 4.957 € (niet geïndexeerd) 
terugbetaald. 

 De vergoeding mag nooit hoger zijn dan deze die 
zou verschuldigd zijn indien er geen gebrekkigheden, 
ziekten, oorzaken of omstandigheden onafhankelijk 
van het ongeval aanwezig zijn.

 Deze opsomming is niet limitatief. Het is belangrijk na 
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. 

Waar ben ik verzekerd ?  
 De verzekering is geldig over de hele wereld voor zover de woonplaats van de verzekerde in België is gelegen. 

 Als de verzekerde zijn woon- of hoofdverblijfplaats 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 gezinssituatie die het risico 

aanzienlijk kunnen verzwaren (vb. andere bezigheden, andere feitelijke verblijfplaats, elke vorm van blindheid, sterke hardhorigheid, 
epilepsie en andere aandoeningen of andere verzwaringen) 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. Een gesplitste 
premiebetaling is mogelijk tegen bepaalde voorwaarden en mogelijk zijn hier bijkomende kosten aan verbonden.
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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.


