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ONGEVALLENVERZEKERING 
Informatiedocument over het verzekeringsproduct

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 verzekering Individuele Jongeren en Zware Ziekten is bestemd voor jongeren vanaf hun geboorte tot hun 25e verjaardag. Ze beschermt 
u en uw kinderen tegen de financiële gevolgen van een ongeval waarvan zij het slachtoffer zouden zijn. Een aantal zware ziekten worden 
gelijkgesteld met een ongeval. 

 Wat is verzekerd?
 ✔Basiswaarborgen:

Na een lichamelijk ongeval van uw kind tijdens zijn privéleven, 
zijn schoolactiviteiten of een studentenjob, biedt de verzekering 
Individuele Jongeren en Zware Ziekten u volgende bescherming: 

 ✓ Medische kosten: terugbetaling van de kosten van 
hospitalisatie, noodzakelijke medische behandelingen, 
kosten voor prothese en orthopedie, esthetische chirurgie en 
aangepast vervoer. Uw contract begrenst de terugbetaling tot 
een maximumbedrag per ongeval. De terugbetaling eindigt bij 
de consolidatie van de letsels en na een periode van maximaal 
drie jaar. De medische kosten omvatten ook de kosten voor 
inhaalcursussen voor een maximumperiode van 100 dagen.

 ✓ Opzoekings-, reddings- en repatriëringskosten evenals uw 
vervoerskosten naar een in het buitenland geïmmobiliseerd 
kind: de tussenkomst geldt ten belope van 1/3 van het 
verzekerde bedrag in medische kosten.

 ✓ Blijvende invaliditeit: u ontvangt een vast bedrag dat in 
verhouding staat tot de graad van blijvende invaliditeit van 
uw kind. Er zijn 2 formules: de cumulatieve formule en de 
supercumulatieve formule.

 ✓ Overlijden: als uw kind overlijdt als gevolg van een ongeval, 
wordt het kapitaal dat was afgesproken in uw contract 
uitbetaald aan de begunstigde.

De volgende zware ziekten worden gelijkgesteld met een ongeval: 
cholera, difteritis, encefalitis, tyfuskoorts, leukemie, meningitis 
cerebrospinalis, pokken, poliomyelitis, roodvonk en tuberculose

 ✔Optionele waarborgen:

 – Voor de ongevallen overkomen tijdens de beoefening van een 
aantal sporten, wordt de tussenkomst beperkt tot 50 % van de 
overeengekomen vergoedingen maar in ruil voor een bijpremie 
kan de waarborg worden uitgebreid tot 100 %.

 – Rechtsbijstand: deze waarborg staat u bij wanneer u verhaal 
wenst uit te oefenen tegen derden. Bovendien voorziet ze in 
een vergoeding als de derde onvermogend is.

 Wat is niet verzekerd?
 ✗ Wij komen niet tussen voor ongevallen te wijten aan:
 – Een opzettelijk feit gepleegd door u, de verzekerde of de 
begunstigde van het contract;

 – Het feit dat u of de verzekerde zich in staat van dronkenschap 
of een gelijkaardige toestand bevindt.

 ✗ Zijn ook niet verzekerd, de ongevallen tijdens:
 – Alpinisme, valschermspringen, diepzeeduiken met autonoom 
ademhalingsapparaat of met ballast voorziene gordel, 
speleologie, zweefvliegen en andere bijzonder gevaarlijke en 
weinig beoefende sporttakken;

 – De beoefening hetzij beroepshalve hetzij in officiële competities 
of tijdens trainingen met het oog op dergelijke wedstrijden, 
van landski, bobslee, skeleton en om het even welke 
wintersport, wielersport, gevechts- of verdedigingssporten of 
motorrijtuigen.

 Zijn er dekkingsbeperkingen?
 ! Medische kosten: er wordt een vrijstelling van 12,39 euro 

toegepast.

 ! Blijvende invaliditeit: 

 – De eventuele invaliditeiten die al bestonden op het ogenblik van 
het ongeval worden niet in rekening gebracht voor het bepalen 
van de graad van invaliditeit;

 – Wanneer een aan een zware ziekte te wijten blijvende 
invaliditeit opgelopen wordt, leidt dit niet tot een vergoeding als 
de invaliditeitsgraad lager ligt dan 10 %.

 ! Overlijden: als de verzekerde jonger is dan 5 jaar op het ogenblik 
van het overlijden, is het verschuldigde bedrag gelijk aan de 
opgelopen begrafeniskosten tot beloop van het maximale 
verzekerde bedrag.
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  Waar ben ik verzekerd?
 ✔De dekking geldt voor de hele wereld, op voorwaarde dat de verzekerde gewoonlijk in België verblijft. 

  Wat zijn mijn verplichtingen?
 – U bezorgt ons volledige en exacte informatie over het te verzekeren risico bij het afsluiten van het contract.

 – U meldt aanpassingen tijdens de looptijd van het contract. 

 – U treft alle mogelijke voorzorgen om schade te vermijden.

 – U moet een schadegeval en de omstandigheden ervan melden binnen 8 dagen na het ongeval of zo spoedig als redelijkerwijze mogelijk 
is. U treft alle redelijke maatregelen om de gevolgen van een schadegeval te beperken. 

  Wanneer en hoe betaal ik?
U moet de premie jaarlijks betalen en ontvangt hiervoor een betalingsaanvraag. Premiesplitsing is mogelijk onder bepaalde voorwaarden. 
Hiervoor gelden extra kosten. 

  Wanneer begint en eindigt de dekking?
De begindatum en de looptijd van de verzekering staan vermeld in de bijzondere voorwaarden van het contract.

Het contract loopt een jaar. Wanneer u niets doet, wordt het elk jaar automatisch verlengd. 

  Hoe zeg ik mijn contract op?
U kunt 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.


