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Verzekering Ongeval Privé Leven

Informatiedocument over het verzekeringsproduct

Belfius Insurance nv Verzekering Ongeval Privé Leven
Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0037, RPR Brussel, btw BE 0405.764.064, Karel Rogierplein 11 te 1210 Brussel. I/0037- 2- 1A -7033-N-062020

Dit document heeft als doel u een overzicht te geven van de voornaamste dekkingen en uitsluitingen met betrekking tot deze verzekering. Dit 

informatie gelieve de contractuele en precontractuele voorwaarden te raadplegen aangaande dit verzekeringsproduct.

Welk soort verzekering is dit? 

Wat is verzekerd?

Een ongeval dat u overkomt, namelijk een plotse gebeurtenis 

waarvan een van de oorzaken buiten het organisme van de 

verzekerde gelegen is en die een lichamelijk letsel of de 

dood tot gevolg heeft.

Verzekerde waarborgen:

Overlijden:

aangeduide begunstigde uitbetaald.

Blijvende invaliditeit: 

een voorschot aan de verzekerde worden uitgekeerd.

Medische behandelingskosten

inclusief de kosten voor plastische chirurgie ten gevolge van 

kosten voor het vervoer naar de woonplaats of het ziekenhuis 

verzekerde. Die kosten worden terugbetaald na uitputting 

van de tegemoetkomingen vanwege de sociale zekerheid of 

andere verzekeringsinstellingen. De vergoedingen worden 

Bijkomende kosten wegens ongeschiktheid: 

kosten wanneer de verzekerde niet meer in staat is taken te 

Assistance:

Wat is niet verzekerd? 

Zijn niet gedekt door de waarborgen: 

 verergeringen van de gevolgen van een ongeval wegens 

vooraf bestaande letsels of ziekten

 

 ongevallen die gebeuren wanneer de verzekerde in staat van 

verband bestaat tussen deze omstandigheden en het ongeval 

 

of een zware fout

 

 zelfdoding en de gevolgen van een poging tot zelfdoding

 

voor ongevallen tot veertien dagen na het begin van de 

en de verzekerde door die gebeurtenissen wordt verrast

 

speleologie en andere in de algemene voorwaarden vermelde 

sporten

 



Zijn er dekkingsbeperkingen? 

Blijvende invaliditeit en overlijden: Er is geen cumulatie 

Overlijden:  Indien de verzekerde geen begunstigde nalaat of 

Blijvende invaliditeit: 

van de vergoeding niet meer van toepassing en wordt de 

voorwaarden vermelde verzekerde bedrag.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt over de hele wereld.

Wat zijn mijn verplichtingen?

• 

• 

• 

• 

maatregelen treffen om de omstandigheden van het schadegeval te voorkomen of te beperken.

Wanneer en hoe betaal ik?

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Hoe zeg ik mijn contract op?


