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Ongevallenverzekering Privéleven 
 Informatiedocument over het verzekeringsproduct 

 Onderneming: PARTNERS VERZEKERINGEN NV                          Product: Verzekering Ongevallen 
Privéleven  
                       Verzekeringsonderneming naar Belgisch recht, erkenningsnummer 0964 

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

Welk soort verzekering is dit? 
De Verzekering Ongevallen Privéleven dekt schade als gevolg van toevallige gebeurtenissen die zich hebben voorgedaan in het 
privéleven. Ze heeft de betaling van een forfaitaire vergoeding tot voorwerp zodra het ongeval een blijvende invaliditeit van minstens 
5% of het overlijden van de verzekerde met zich meebrengt. Het contract waarborgt ook de betaling van een forfaitaire vergoeding in 
geval van ongeschiktheid, hospitalisatie en overlijden (optioneel). 
  

   

Wat is verzekerd?  
 

 
BASISWAARBORGEN: 
 

  

 Blijvende invaliditeit - forfaitaire vergoeding  
- Tussen 5% en 66%: betaling van het referentiekapitaal 

vermenigvuldigd met de invaliditeitsgraad. 
- Hoger dan 66%: betaling van het maximale kapitaal 

 
 Volledige tijdelijke ongeschiktheid – forfaitaire 

vergoeding 
- Betaling van een forfaitaire dagvergoeding na een 

wachttijd van 30 dagen, gedurende maximaal 60 
dagen. 

 
 Forfait diverse kosten 

- Betaling van een kapitaal in geval van volledige 
tijdelijke ongeschiktheid van meer dan 30 dagen of in 
geval van hospitalisatie van meer dan 2 dagen 
(behalve dag hospitalisatie, thuisverpleging of 
ambulante zorg) 

 
 Bijstand   

-        Huishoudhulp 
-        Kinderopvang en opvang van huisdieren 
-   Psychologische bijstand: follow-upsessies 

 
 
 OPTIONELE WAARBORG: 

 

         Overlijden door ongeval 
Er wordt een referentiekapitaal uitbetaald in geval van 
overlijden door een ongeval 

 
Het plafond is vastgesteld op € 139.200 per verzekerde 
voor het geheel van de geleden schade en op € 500.000  

per gewaarborgd ongeval. 
 

De aangevinkte waarborgen zijn systematisch opgenomen in het contract  

 
 
 

     

Wat is niet verzekerd? 
  

 

niet-toevallige gebeurtenissen; 
ziekten; 
ongevallen met een blijvende invaliditeit van minder dan 

5% tot gevolg; 
ongevallen die zich hebben voorgedaan buiten het 

privéleven; 
ongevallen die zich hebben voorgedaan vóór de 

onderschrijving van het contract. 

 
 

  

Zijn er dekkingsbeperkingen? 
 

VOORNAAMSTE UITSLUITINGEN: 
 
Gevolgen van ongevallen die het gevolg zijn van: 
 
! oorlog of feiten van dezelfde aard, 
! een opzettelijk feit gepleegd door de verzekerde of de begunstigde, 
! deelname van de verzekerde aan weddenschappen, duels, 

uitdagingen of roekeloze daden, aan stakingen, oproer, vechtpartijen 
of gewelddaden, misdadige of onwettige handelingen, 

! de staat van dronkenschap of alcoholintoxicatie van de verzekerde, 
alsook een soortgelijke toestand veroorzaakt door het gebruik van 
andere producten of substanties dan alcoholische dranken, 

! rechtstreeks of onrechtstreeks van de wijziging van de atoomkern, 
! medische experimenten, 
! een vroegere gebrekkige psychische toestand, 
! het gebruik van een motorvoertuig als bestuurder of als passagier, 
! de beoefening van fysieke activiteiten en sporten in extreme 

omstandigheden die een potentieel gevaar inhouden en vermeld zijn 
in onze algemene voorwaarden, 

! de beoefening van sporten als professional, 
! aandoeningen en ziekten, 
! medische ongevallen gedekt door het Fonds voor de Medische 

Ongevallen, 
! gebeurtenissen die zich hebben voorgedaan vóór de inwerkingtreding 

van het contract.  
  
VOORNAAMSTE BEPERKINGEN: 
 
! Wanneer een ongeval een orgaan, een ledemaat of een reeds 

verminderde functie aantast, zal de in aanmerking genomen 
invaliditeitsgraad bepaald worden door het verschil tussen de 
invaliditeitsgraad die voor en na het ongeval bepaald werd. 
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Waar ben ik gedekt?  

 De waarborgen gelden in de hele wereld, voor zover de verzekerde zijn woonplaats in België heeft en voor 
zover het verblijf buiten de Europese Unie niet langer dan 90 opeenvolgende dagen duurt. 

 
 

    

Wat zijn mijn verplichtingen?  

Op straffe van nietigheid van het verzekeringscontract, afwezigheid van dekking of vermindering van de 
prestatie moet u: 

 

 Bij de onderschrijving van het contract: alle u bekende omstandigheden nauwkeurig meedelen die u 
redelijkerwijs moet beschouwen als gegevens die van invloed kunnen zijn op de beoordeling van het risico 
door de verzekeraar. 

 Tijdens het contract: de nieuwe omstandigheden of de wijzigingen van de omstandigheden aangeven die van 
dien aard zijn dat ze een aanzienlijke en blijvende verzwaring veroorzaken van het risico dat de verzekerde 
gebeurtenis zich voordoet. 

 Bij een schadegeval:  

- Het ongeval binnen 8 dagen aangeven. 

- Een medisch attest bijvoegen waaruit de gevolgen en de nasleep van het ongeval blijken.  

- Onmiddellijk een beroep doen op alle nodige zorgen en zich houden aan de voorschriften van de 
geneesheer. 

- Zich ertoe verbinden de door de maatschappij afgevaardigde geneesheer te ontvangen en zijn 
vaststellingen te vergemakkelijken. 
 

 

    

Wanneer en hoe betaal ik?  
U bent verplicht om de premie jaarlijks te betalen en ontvangt hiertoe een uitnodiging tot betaling.  
Een gesplitste maandelijkse betaling kan worden toegekend.  
De betalingen kunnen via domiciliëring of overschrijving worden uitgevoerd.  
 

 

    

Wanneer begint en eindigt de dekking?  

Het contract treedt in werking op de datum vermeld in de Bijzondere Voorwaarden voor zover de eerste premie 
betaald werd. 
 
Het contract is afgesloten voor de duur van een jaar en wordt van jaar tot jaar automatisch verlengd op de 
hoofdvervaldag, behalve indien een van de partijen het contract opzegt in de gevallen en volgens de 
voorwaarden die bepaald werden in het contract. 
 
Voor elke verzekerde eindigen de waarborgen zonder enige formaliteit in geval van overlijden (al of niet gedekt) 
of na betaling van het kapitaal dat hem toekomt voor blijvende invaliditeit van meer dan 50% na een ongeval. 

 
 

    

Hoe zeg ik mijn contract op? 

U kan uw contract opzeggen op de jaarlijkse vervaldag middels een opzeggingstermijn van 3 maanden. De 
kennisgeving van de opzegging gebeurt per aangetekende brief, bij deurwaardersexploot of door overhandiging 
van een opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs. 

 
 

 


