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Individuele verzekering tegen
lichamelijke ongevallen

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 ongeval in uw privéleven of tijdens uw beroepsactiviteiten waarvan 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 ?

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 door u gekozen
waarborgen en bedragen zoals omschreven in
uw contract:

P&V vergoedt nooit de schade aan de
verzekerde of aan de rechthebbende voor
een ongeval of voor de gevolgen ervan bij:

Bij overlijden:
Bij overlijden van de verzekerde binnen de termijn
van twee jaar na het gedekt ongeval en ten gevolge
van dit ongeval betalen wij het voorziene kapitaal aan
de aangeduide begunstigden of bij ontstentenis aan
de erfgenamen van de verzekerde uit.
Verdubbelen wij het afgesproken bedrag indien de
verzekerde en de echtgeno(o)t(e) overlijden ten
gevolge van hetzelfde ongeval.
Bij blijvende ongeschiktheid (BO):
Vergoeden wij u het voorziene kapitaal in
verhouding met de graad van invaliditeit dat bepaald
wordt volgens het Officieel Belgisch Barema der
Invaliditeiten van zodra een definitieve erkende
fysiologische invaliditeit (consolidatie) gekend is maar
uiterlijk twee jaar na het ongeval;
Kan u via de optie progressieve verhoging
uw vergoeding verdubbelen (26%-50%) of
verdrievoudigen (51-100%).
Kan u eveneens kiezen voor een franchise van 10% of
25% blijvende ongeschiktheid.

Alle vormen van luchtvaart in sportverband.
Elke deelname aan of voorbereiding van
wielerwedstrijden en wedstrijden met motorrijtuigen.
Gevaarlijke sporten zoals veldhockey, voetbal, rugby,
bepaalde watersporten, gevechts- en krijgssport,
alpinisme, speleologie, duiksport, valschermspringen,
deltavleugel, sneeuw- of ijssport.
Het gebruik van een motorfiets.
Beroepsactiviteiten als bemanningslid aan boord van
een vliegtuig of met betrekking tot het toestel.
Letsels louter als gevolg van een gebrekkige fysieke of
psychische toestand.
Het ongeval overkomen wanneer de verzekerde zich
in staat van dronkenschap bevindt of met opzet werd
veroorzaakt.
Tenzij er bewezen wordt dat er geen oorzakelijk
verband is tussen de schade en het ongeval:
bij natuurrampen zoals (overstroming,
aardbeving, …) in België
t ijdens oorlog, oproer, alle collectieve
gewelddaden die al dan niet gepaard gaan met
opstand tegen de overheid
Deze opsomming is niet limitatief.

Bij tijdelijke ongeschiktheid (TO):
Vergoeden wij u het geheel of een deel van de
voorziene dagelijkse vergoeding vanaf het einde van
de wachttijd (7, 14 of 30 dagen) en dit tot aan de
definitieve consolidatie van de letsels;
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De contractuele dagelijkse vergoeding is in functie
van de graad van ongeschiktheid.

Wat is verzekerd? (vervolg)
Dagelijkse vergoeding voor opname in het
ziekenhuis
Behandelingskosten zoals o.a. kosten voor
ziekenhuisverpleging, orthopedische apparaten of
prothesen,...
Rechtsbijstand voorziet in de kosten en de
erelonen om op minnelijke of gerechtelijke wijze van de
aansprakelijke derde een vergoeding te bekomen voor de
schade die u heeft geleden.
Volgende situaties zijn eveneens verzekerd:
Tijdens het onbetaald uitoefenen van sporten als
liefhebber, zelfs in competieverband.
De verzekering dekt het gebruik, als bestuurder en
als passagier, van elk rijtuig en vaartuig voor vervoer.
Als passagier van alle luchtvaarttoestellen gemachtigd
voor personenvervoer.
Toeristische of vermaakrally’s.
Tijdens de legerdienst of wederoproeping van de
verzekerde.
Voor de medische en paramedische beroepen ten
gevolge van besmettelijke inentingen op anderen
uitgevoerd of van dissectie.
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?
 et gebruik van een motorfiets (als bestuurder
H
of passagier) en gevaarlijke sporten kunnen mits
de betaling van een bijpremie en vermelding in de
bijzondere voorwaarden wel verzekerd worden.
Het kapitaal overlijden wordt verminderd met
de reeds betaalde vergoeding voor blijvende
ongeschiktheid, die voor hetzelfde ongeval was
uitbetaald.
 ij overlijden van de verzekerde betalen wij het
B
overeengekomen kapitaal niet aan de staat indien er
geen erfgenamen van de verzekerde zijn.
 ij tijdelijke ongeschiktheid wordt de dagelijkse
B
vergoeding uitgekeerd vanaf de dag na het ongeval
en gedurende hoogstens een jaar erna (tenzij
tegenbeding).
 agelijkse vergoeding voor opname in het ziekenhuis
D
nemen we ten laste vanaf een verblijf langer dan 24
uur en tot ten hoogste een jaar erna.
 ehandelingskosten worden tot maximum drie jaar
B
na het ongeval terugbetaald en na de tussenkomst van
het ziekenfonds of elke soortgelijke instelling
E en eventuele gerechtelijke of administratieve
procedure wordt gestart mits ons akkoord en bij een
te recupereren bedrag bij de aansprakelijke derde
vanaf 600 €.
 eze opsomming is niet limitatief. Het is belangrijk na
D
te gaan, per waarborg, 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 in de hele wereld.

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 (o.a. uitbreiding voor gevaarlijke sporten zoals veldhockey, voetbal, rugby, alpinisme, sneeuw-of
ijssport,… of het besturen van een motorfiets, …) 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.

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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