Persoonlijke ongevallenverzekering
Informatiedocument over het verzekeringsproduct
AG

Verzekering Top Ongevallen

Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0079

Dit informatiedocument geeft een overzicht van de belangrijkste dekkingen en uitsluitingen van deze verzekering. Dit document is niet gepersonaliseerd op
basis van uw specifieke behoeften. De informatie die erin is opgenomen is niet exhaustief. De precieze omvang van de waarborgen en de tussenkomstlimieten staan in de algemene voorwaarden van het contract. Extra informatie over de gekozen verzekering en uw verplichtingen vindt u in de precontractuele en contractuele informatie over deze verzekering.

Welk soort verzekering is dit?
De persoonlijke ongevallenverzekering is een verzekering voor particulieren. Ze biedt bescherming wanneer u door een ongeval tijdens uw privéleven, in uw huis
of in de tuin, op weg naar een vrijetijdsbesteding, tijdens het sporten of op reis, … letsels oploopt.
Top Ongevallen bevat drie formules naargelang wie u wil verzekeren:
– Omnium Gezin: u verzekert uw gezin
– Omnium Kinderen: u verzekert uw kinderen
– Omnium Individu: u verzekert uzelf
De uitkeringen zijn forfaitair vastgesteld.

Wat is verzekerd?
✔ Basiswaarborgen:
✓ Medische kosten: u krijgt de kosten terugbetaald die u door het ongeval
oploopt, met name kosten van ziekenhuisopname, geneesmiddelen,
medische behandelingen, herstelling of vervanging van een bestaande
prothese en aankoop van een nieuwe prothese. De terugbetaling
gebeurt na uitkering door het ziekenfonds en geldt tot het
maximumbedrag dat in het contract staat.
✓ Tijdelijke arbeidsongeschiktheid van de kinderen in het geval van
Omnium Kinderen of Omnium Gezin: kan uw kind een tijd niet naar
school, dan krijgt u een bedrag per dag dat gelijk is aan het verzekerde
bedrag vermenigvuldigd met het vastgestelde percentage voor tijdelijke
arbeidsongeschiktheid.
✓ Blijvende invaliditeit: is er een blijvend letsel, dan kan dit zware
financiële gevolgen hebben, u verliest bijvoorbeeld (gedeeltelijk) uw
werk of u moet uw woning aanpassen. AG keert een kapitaal uit dat in
drie schijven wordt berekend:
– voor de schijf t.e.m. 25% geldt het verzekerde bedrag
vermenigvuldigd met de graad van invaliditeit,
– voor de schijf van 26% t.e.m. 50% wordt het verzekerde bedrag
verdubbeld en vermenigvuldigd met de graad van invaliditeit,
– voor de schijf van 51% t.e.m. 100% wordt het verzekerde bedrag
verdrievoudigd en vermenigvuldigd met de graad van invaliditeit.
✓ Overlijden: de nabestaanden krijgen het kapitaal uitgekeerd.
✓ Psychologische bijstand 24/7: 3 sessies bij een psycholoog.

Wat is niet verzekerd?
✘

✘

Zijn er dekkingsbeperkingen?
!
!
!

✔ Bijkomende waarborgen
✓ Raakt uw hond of kat gewond bij een gedekt ongeval, dan betaalt AG
tot 1.000 euro dierenartskosten voor één ongeval per verzekeringsjaar
terug.
✓ Enkel in de formule Omnium Gezin: komen er kinderen onder de
veertien jaar met uw kinderen spelen en overkomt er hen een gedekt
ongeval, dan betaalt AG tot 2.500 euro medische kosten per ongeval en
per speelgenoot terug.

AG neemt geen ongevallen ten laste die te wijten zijn aan:
✗ een daad die u, als verzekerde of als begunstigde, opzettelijk pleegt,
✗ het feit dat u zich als verzekerde in staat van dronkenschap of in een
gelijkaardige toestand bevindt.
Ook de volgende ongevallen zijn niet verzekerd:
✗ ongevallen tijdens uw beroepsactiviteit of op de weg van en naar het
werk,
✗ ongevallen tijdens extreme sportbeoefening, zoals klifduiken,
wingsuitvliegen, schansspringen, benji, freeride, tijdens
paardensportwedstrijden, snelheidswedstrijden m.b.v. een
vervoermiddel, wedstrijden van een winter-, gevechts- of
verdedigingssport, tijdens luchtsporten (zoals parachutespringen,
zweefvliegen, deltavliegen) zonder instructeur of piloot die de vereiste
brevetten heeft,
✗ ongevallen tijdens het duiken dieper dan 40 m of zonder monitor.

!
!

Waarborg Medische kosten: er blijft altijd 50 euro te uwen laste.
Waarborg Tijdelijke arbeidsongeschiktheid: de dagvergoeding begint na
veertien dagen gedurende maximum twee jaar.
De uitgekeerde bedragen worden op basis van de onmiddellijke gevolgen
van het ongeval vastgesteld: is er vóór het ongeval al een bepaalde
invaliditeitsgraad toegekend, dan komt alleen de bijkomende invaliditeit in
aanmerking.
In de formule Omnium Gezin blijft de eerste 50 euro van de bijkomende
waarborg voor de speelgenoten altijd te uwen laste.
In de waarborg voor uw hond of kat blijft de eerste 100 euro altijd te uwen
laste.

✔ Optionele waarborg
❏ De waarborg Tijdelijke arbeidsongeschiktheid is optioneel voor
volwassenen. Kan u tijdelijk uw normale werk niet uitvoeren, dan krijgt
u het verzekerde bedrag per dag vermenigvuldigd met het percentage
tijdelijke arbeidsongeschiktheid.
De verzekerde bedragen staan in het contract vermeld.
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Waar ben ik verzekerd?
✔ De dekking geldt over de hele wereld op voorwaarde dat u uw hoofdverblijfplaats in België hebt.

Wat zijn mijn verplichtingen?
–
–
–
–

U bezorgt volledige en exacte informatie over het te verzekeren risico bij het afsluiten van het contract.
U meldt wijzigingen aan het verzekerde risico die een aanpassing van het contract noodzakelijk maken.
U treft alle mogelijke voorzorgen om schade te vermijden.
U geeft een schadegeval en de omstandigheden ervan binnen de tien dagen of zo snel mogelijk binnen een redelijke termijn aan. U doet al het mogelijke om
de gevolgen van een schadegeval te beperken.

Wanneer en hoe betaal ik?
U moet de premie jaarlijks betalen en ontvangt hiervoor een betalingsuitnodiging. Premiesplitsing is mogelijk onder bepaalde voorwaarden. Hiervoor gelden
extra kosten. U kan dit vermijden door uw contracten te groeperen in een Familis-dossier om zo de gratis premiesplitsing te genieten (tot maandelijkse
betalingen). Via Familis geniet u bijvoorbeeld terugbetaling van de premies (tot een jaar) in geval van overlijden of arbeidsongeschiktheid van meer dan een
maand.

Wanneer begint en eindigt de dekking?
De begindatum en einddatum van de verzekering staan vermeld in de bijzondere voorwaarden van het contract.
Het contract loopt een jaar. Zonder tegenbericht wordt het elk jaar automatisch verlengd.

Hoe zeg ik mijn contract op?

0079-2494730N-01012022

U kan uw verzekeringscontract opzeggen ten laatste drie maanden vóór de jaarlijkse vervaldag van het contract. Dit kan via een aangetekende brief, met een
deurwaardersexploot of door afgifte van een opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs.
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