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Dit informatiedocument heeft tot doel u een overzicht te geven van de belangrijkste dekkingen en uitsluitingen betreffende 
deze verzekering. Het document is niet gepersonaliseerd op basis van uw specifieke behoeften en de informatie die erin 
opgenomen is, is niet exhaustief. Voor alle bijkomende informatie betreffende de gekozen verzekering en uw verplichtingen 
kan u de precontractuele en contractuele voorwaarden betreffende deze verzekering raadplegen. 

 
Welk soort verzekering is dit? 
De Persoonlijke Verzekering tegen Lichamelijke Ongevallen is een overeenkomst waarbij de verzekeraar instaat voor de 
betaling van bepaalde prestaties bij een lichamelijk ongeval dat de aangeduide verzekerde zelfstandige overkomt. Het 
ongeval moet zich voordoen tijdens en door het feit van de uitoefening van de vermelde beroepsactiviteit of tijdens het 
privé-leven. 

  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
      
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Wat is verzekerd?  
 
De overeenkomst legt vast wat verzekerd is. Dit zijn de 
mogelijke te verzekeren waarborgen: 
 
√ Tijdelijke arbeidsongeschiktheid: een vergoeding op basis 

van een overeengekomen bezoldiging of een forfaitaire 
vergoeding naargelang wat de partijen bepaald hebben. 

√ Blijvende invaliditeit en overlijden: een vergoeding op 
basis van een overeengekomen bezoldiging of een 
forfaitaire vergoeding naargelang wat de partijen bepaald 
hebben. 

√ Medische kosten: na tussenkomst van het ziekenfonds en 
tot een plafond vastgelegd in de overeenkomst. 

 Wat is niet verzekerd? 
 
 De schade veroorzaakt door wijzigingen van de 

atoomkern en/of door radioactiviteit is uitgesloten. 
 Ongevallen met vervoermiddelen waarvoor de 

verzekerde geen wettelijk rijbewijs bezit, ongevallen 
met tweewielige motorrijtuigen en quads, ongevallen 
als bestuurder van luchtvaartuigen, als bestuurder of 
passagier van U.L.M., zweefvliegtuigen en deltaplanes. 

 Bepaalde sporten zoals sporten tegen betaling, 
sportwedstrijden, gevaarlijke sporten. De volledige 
opsomming wordt opgenomen in de Algemene 
Voorwaarden van de overeenkomst. 

 Oorlogen, gevechten, misdrijven of twisten. 
 Natuurrampen in België. 
 Ongevallen onder invloed van verdovingsmiddelen, 

dronkenschap, alcoholintoxicatie, roekeloze daden en 
weddenschappen. 

 Zelfmoord en poging tot zelfmoord. 
 Ziektes. 

 Zijn er dekkingsbeperkingen? 
 
 Mogelijks voorziet de overeenkomst een carenstijd voor 

de tijdelijke arbeidsongeschiktheid (gedurende deze 
periode is er geen vergoeding voorzien). 

 Mogelijks voorziet de overeenkomst een vrijstelling 
voor de blijvende invaliditeit (minder dan een vooraf 
vastgesteld percentage is er geen vergoeding). 

 Schade veroorzaakt door terrorisme: volgens de 
wettelijke beperkingen. 

 De gevolgen van een ongeval die een reeds bestaande 
gebrekkigheid verhogen, worden slechts vergoed op 
grond van deze verhoging. 
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 Waar ben ik gedekt? 
 
√ Het verzekeringscontract geldt over de hele wereld, voor zover de verzekerde zijn gewone verblijfplaats in België heeft. 

 Wat zijn mijn verplichtingen? 
 

- U moet ons eerlijke, accurate en volledige informatie verschaffen bij het sluiten van de overeenkomst.   
- U moet iedere wijziging aan het verzekerde risico tijdens de duur van de overeenkomst melden aan uw verzekeraar, 
zoals verandering beroepsactiviteit, wijziging beroepsinkomen, … 
- U moet iedere schadegeval aangeven binnen de acht kalenderdagen vanaf de dag na het ongeval en alle medewerking 
verlenen bij de regeling van het schadegeval. 

 Wanneer en hoe betaal ik? 
 
U hebt de verplichting om de premie jaarlijks te betalen. U ontvangt hiervoor een uitnodiging tot betaling. Een gesplitste 
premiebetaling is mogelijk tegen bepaalde voorwaarden. 

 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. Dat kunt u doen per 
aangetekende brief, bij deurwaardersexploot of door afgifte van de opzegbrief tegen ontvangstbewijs. 
  
 


