
Verzekering ongevallen 

Informatie document over het verzekeringsproduct

Onderneming: Baloise Belgium Product: Individuele ongevallen

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.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering garandeert de financiële bescherming van de verzekerde bij een ongeval. Ze garandeert de betaling van de prestaties 
die opgesomd zijn in de bijzondere voorwaarden, wanneer de verzekerde slachtoffer is van een gewaarborgd ongeval.

Wat is verzekerd? Wat is niet verzekerd? 

 Verzekeringen ‘Genoemde gevaren’

 De terugbetaling van de behandelingskosten bij lichamelijke 
schade

 De uitkering van een forfaitair bedrag bij blijvende arbeids
ongeschiktheid

 De uitkering van een forfaitaire dagelijkse vergoeding bij 
blijvende arbeidsongeschiktheid

 De betaling van een forfaitair kapitaal bij overlijden

 De repatriëringskosten bij verwondingen of overlijden in het 
buitenland

 in het geval van:

 Ongeval d.w.z. elke plotselinge en onopzettelijke gebeurtenis 
die een lichamelijke verwonding oplevert en waarvan de 
oorzaak of een oorzaak vreemd is aan het organisme van het 
slachtoffer

 Verdrinking 

 Onvrijwillige inademing van gas of dampen, of de absorptie per 
vergissing van giftige stoffen 

 Brandwonden

 Ontwrichting, scheuring, verrekking van spieren als gevolg van 
een plotse inspanning 

 Tetanus, rabiës of miltvuur

 Lichamelijke letsels of overlijden tijdens handelingen om 
mensen of goederen te redden 

 Aantasting van de gezondheid die het onmiddellijke en directe 
gevolg is van een verzekerd ongeval 

 Elektrische shock 

 Letsels te wijten aan de normale lichaamsverzorging

 Ongevallen die voortvloeien uit de beoefening van bepaalde 
sporten als onbetaalde liefhebber

 Ongevallen die voortvloeien uit het gebruik (als bestuurder of 
als passagier) van een motorfiets of een sidecar 

 Ongevallen als passagier van een vliegtuig of helikopter

 Schade die voortvloeit uit een terroristische daad

 De schade als gevolg van ongevallen tijdens de beoefening van 
luchtsporten

 De schade als gevolg van ongevallen bij het gebruik (als piloot, 
bestuurder of passagier) van een motortuig tijdens competities 
of wedstrijden

 De schade als gevolg van ongevallen, veroorzaakt door de 
oorlog of door feiten van diezelfde aard

 De schade als gevolg van ongevallen, veroorzaakt door 
deelname aan relletjes, stakingen, aanslagen, sabotagedaden

 De schade als gevolg van ongevallen die plaatsvinden bij 
de voorbereiding van, of deelname aan een misdaad of een 
bewust strafbaar waarbij de verzekerde mededader is 

 De schade als gevolg van intentionele handelingen, of indien 
het om een zelfmoord of zelfmoordpoging gaat 

 De schade als gevolg van een ongeval dat plaatsvindt bij 
weddenschappen, uitdagingen, manifest stoutmoedige of 
gevaarlijke daden van de verzekerde

 De schade als gevolg van ongevallen die plaatsvonden wanneer 
de verzekerde in staat van dronkenschap of in een analoge 
toestand verkeerde 

 De schade als gevolg van ongevallen die plaatsvinden tijdens 
een aardbeving of een natuurramp in België

 De schade als gevolg van het ongeval dat uitsluitend te wijten 
is aan een ongeval dat uitsluitend te wijten is aan een fysieke of 
psychische staat van onvermogen van de verzekerde

 De schade als gevolg van ongevallen met betrekking tot 
kernenergie

 Brandwonden die te wijten zijn aan een zonneslag
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Als u meer bescherming wenst:

 De juridische bescherming die, desnoods via gerechtelijke weg, 
een vordering inleidt voor de lichamelijke schade veroorzaakt 
door een derde verantwoordelijke

Zijn er dekkingsbeperkingen?

! De verzekering eindigt van rechtswege op de vervaldag die volgt op de 70e verjaardag van de verzekerde

! De schadevergoedingen voor overlijden en invaliditeit of blijvende ongeschiktheid zijn deze zoals voorzien in het contract

! De schadevergoedingen voor overlijden en invaliditeit of blijvende ongeschiktheid kunnen niet gecumuleerd worden

! Repatriëring of bezoekkosten: tussenkomst beperkt tot € 745,00

! Schade veroorzaakt door terrorisme wordt gedekt in overeenstemming met de wet van 1 april 2007 (€ 1 miljard, geïndexeerd) en de bepalingen van  
onze aansluiting bij vzw TRIP (Terrorisme Reinsurance and Insurance Pool)

Waar ben ik gedekt?

 U bent wereldwijd verzekerd voor zover uw hoofdverblijfplaats in België gevestigd is

Wat zijn mijn verplichtingen?

 U moet, bij de afsluiting van het contract en tijdens de looptijd ervan, nauwkeurig aangifte doen van alle bekende omstandigheden ervan en van wat 
redelijkerwijze een element kan vormen voor de inschatting van het risico

 Het schadegeval moet uiterlijk 8 dagen na het plaatsvinden ervan schriftelijk worden aangegeven

 U moet alle redelijke maatregelen nemen om de gevolgen van het schadegeval te voorkomen en te milderen

 Onmiddellijk toevlucht nemen tot alle noodzakelijke verzorging, en zich houden aan de voorschriften van de behandelende arts om de genezing te versnellen 

 Ingaan op elke uitnodiging van de adviserend arts en zijn vaststellingen vergemakkelijken

 De behandelende arts uitnodigen om alle medische documenten te bezorgen om de aard van de schade te kunnen vaststellen en de adviserend arts te helpen 

 Een getuigschrift van genezing leveren dat aangeeft of de patiënt al dan niet in staat is zijn gebruikelijke bezigheden te hernemen

 Bij overlijden als gevolg van een ongeval moeten de begunstigden binnen de kortst mogelijke termijn melding maken van dit overlijden, een overlijdensakte 
voorleggen en eventueel een lijkschouwing aanvaarden

Wanneer en hoe betaal ik?

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 begint en eindigt de dekking?

De begindatum en de duur van de verzekering wordt vermeld in de bijzondere voorwaarden. De overeenkomst duurt een jaar en wordt stilzwijgend verlengd.

Hoe zeg ik mijn contract op?

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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