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HOOFDSTUK 1. DEFINITIES  

Voor de toepassing van onderhavige voorwaarden verstaat men onder: 

1.1. MAATSCHAPPIJ 
AIG Europe SA is een verzekeraar naar Luxemburgs recht (RCS n° B 218806). Maatschappelijke zetel te 35 D Avenue John 
F. Kennedy, L-1855, Luxemburg. AIG Europe S.A. is een verzekeraar met vergunning van het Luxemburgs Ministerie van 
Financiën en onder toezicht van het Commissariat aux Assurances 7, boulevard Joseph II, L-1840 Luxemburg, GH 
Luxemburg, Tel.: (+352) 22 69 11 - 1, caa@caa.lu, http://www.caa.lu/. 
AIG Europe S.A., Belgisch bijkantoor is gevestigd te Pleinlaan 11, 1050 Brussel, België. RPR Brussel - BTW nummer: 
692.816.659. AIG Europe S.A. Belgisch bijkantoor is ingeschreven bij de Nationale Bank van België (NBB) onder het nummer 
3084. De NBB is gevestigd te de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be. 

1.2. VERZEKERINGSNEMER 
De onderschrijver van de polis. 

1.3. VERZEKERDE 
Elke persoon waarop de verzekering toepasselijk is. 
a.  De persoon als houder vermeld op het verzekeringscertificaat; 
b. De al dan niet gehuwde levenspartner (indien diens naam vermeld is) van de houder; 
c. De op het verzekeringsattest vermelde ongehuwde kinderen, jonger dan 23 jaar , die fiscaal ten laste zijn van hun ouders 
of van de houder en de geadopteerde kinderen. 
De waarborg vervalt automatisch wanneer er niet meer wordt voldaan aan één dezer voorwaarden. 

1.4. BEGUNSTIGDE 
De persoon die recht heeft op de betaling van de vergoedingen. 
In geval van bestendige invaliditeit:  de verzekerde zelf 
In geval van overlijden:    voor de type-clausule: 
        de echtgeno(o)t(e), 
        of bij ontstentenis, de kinderen, 
        of bij onstentenis, de rechthebbende; 
       bij weigering van de type-clausule: 
        de aangeduide begunstigde(n). 

1.5. ONGEVAL 
Wordt als ongeval beschouwd, de plotse gebeurtenis waarvan de oorzaak of een der oorzaken buiten het organisme van het 
slachtoffer ligt en die een lichamelijk letsel veroorzaakt. 
Worden met ongevallen gelijkgesteld: 
a.  Gezondheidsaandoeningen die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg zijn van een gewaarborgd ongeval of van een 

poging tot redding van in gevaar verkerende personen of goederen; 
b.  Inhalatie van gassen of opname van giftige of bijtende substanties 
c.  Ontwrichtingen, verwringingen, spiertrekkingen of scheuringenveroorzaakte door een plotse krachtinspanning; 
d.  Aandoeningen door bevriezing, door felle zon of grote hitte, zonnebrand uitgezonderd; 
e.  Verdrinking 

1.6. ZIEKTE 
Iedere aantasting van de gezondheid van de VERZEKERDE, vastgesteld door een geneesheer, die zich voor het eerst 
manifesteert tijdens de geldigheidsduur van de polis, die niet door een ongeval veroorzaakt werd en die objectieve symptomen 
vertoont die de diagnose door een geneesheer onbetwistbaar maken. 

1.7. GENEESHEER 
Doctor in de geneeskunde, lid van de orde van de geneesheren in België; buiten België, de persoon, wettelijk gemachtigd tot 
het uitoefenen van de geneeskunde in het land waar het schadegeval zich voordoet. 

1.8. ZIEKENHUIS 
Een door het Ministerie van Volksgezondheid erkende inrichting voor zieken en door ongeval getroffen personen met uitsluiting 
van preventoria, sanatoria, inrichtingen voor geesteszieken of reumapatiënten, rusthuizen en soortgelijke inrichtingen. 

1.9. DEKKING 24U PER DAG 
De MAATSCHAPPIJ waarborgt de VERZEKERDE tegen ongevallen die hem overkomen tijdens de beoefening van zijn door 
hem aangegeven beroepsactiviteit en tijdens zijn privéleven. 
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1.10. DEKKING PRIVÉ-LEVEN 
De MAATSCHAPPIJ waarborgt de VERZEKERDE in geval van ongeval hem over komen tijdens zijn privé leven met 
uitzondering van gelijk welk ongeval te wijten aan zijn beroepsactiviteiten of andere activiteiten waarvoor de VERZEKERDE 
wordt vergoed. 

1.11. OORLOG 
Een gewapende, al dan niet verklaarde oppositie van een Staat tegen een andere Staat, een invasie of het uitroepen van de 
staat van beleg. 
Worden hiermee gelijkgesteld: alle soortgelijke acties, het gebruik van militair geweld door een soevereine Staat teneinde 
bepaalde economische, geografische, nationalistische, politieke, religieuze of andere doelstellingen te verwezenlijken. 

1.12. ONDERSCHRIJVER 
De persoon die ten bezwarende titel, wenst te genieten van de huidige voorwaarden, met name de verzekerde of de persoon 
die de premie betaalt. 
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HOOFDSTUK 2. ALGEMENE VOORWAARDEN 

2.1. TERRITORIALE UITGESTREKTHEID 
De verzekering is geldig over de hele wereld. 
Bij verblijf in het buitenland worden de vergoedingen slechts betaald indien de verzekeraars de nodige medische controle 
kunnen uitoefenen in verband met aard en duur der ongeschiktheid. 

2.2. GELDIGHEID EN DUUR 
De waarborg van de polis neemt een aanvang op de datum vermeld in de bijzondere voorwaarden, maar zal slechts aan de 
VERZEKERDE verworven zijn na betaling van de eerste premie. 
De verzekering wordt van rechtswege hernieuwd voor periodes van 1 jaar tenzij anders vermeld, behoudens opzegging per 
aangetekende brief tenminste drie maanden voor het verstrijken van de lopende periode. 

2.3. BETALING DER PREMIES 
De forfaitaire premie is vooraf betaalbaar. Ze is haalbaar ter woonplaats van de VERZEKERINGSNEMER op aanbieding van 
het kwijtschrift of bij kennisgeving van de premievervaldag. De door de wet opgelegde belastingen en bijdragen worden eraan 
toegevoegd. 
In geval van niet betaling van de premie mag de MAATSCHAPPIJ, afgezien van haar recht om de verdere uitvoering van haar 
contract voor het gerecht te eisen, de waarborg schorsen door een aangetekende brief, die kracht van gewijsde krijgt, 30 
dagen na verzending. 
Geen enkel schadegeval dal gedurende de schorsingsperiode overkomen is, kan de MAATSCHAPPIJ verplichten haar 
waarborg te verlenen, alhoewel zijzelf haar rechten op de betaling van de premie en de voortzetting van het contract behoudt. 

2.4. TARIEFVERHOGING 
Indien de MAATSCHAPPIJ haar tarief verhoogt, zal zij het recht hebben bij de eerstvolgende premievervaldag, de daaruit 
voortvloeiende premie toe te passen. 
De MAATSCHAPPIJ zal dit aan de VERZEKERINGSNEMER mededelen en deze laatste zal binnen de dertig dagen van de 
verzending van het bericht door de MAATSCHAPPIJ, het contract voor de volgende premievervaldag per aangetekende brief 
mogen opzeggen. Na verloop van de termijn van dertig dagen, wordt de nieuwe premie als aanvaard beschouwd. 

2.5. AFSTAND VAN VERHAAL 
De MAATSCHAPPIJ ziet ten voordele van de verzekerden en de begunstigden af van elk verhaal behalve wat betreft de 
verplegingskosten. 

2.6. OPZEGGING 
De MAATSCHAPPIJ; behoudt zich het recht voor het contract per aangetekende brief op te zeggen: 
a.  Wegens niet-betaling van de premie binnen de vijftien dagen na een ingebrekestelling; 
b.  Wegens verzwaring van het risico; 
c.  Na iedere aangifte van schadegeval, maar ten laatste dertig dagen na betaling van de vergoeding of de weigering van 

tussenkomst. 
In elke van deze veronderstellingen eindigt het contract vijftien dagen na het ter post neerleggen van de opzeggingsbrief. Bij 
verzwaring van het risico of opzegging na een schadegeval, wordt de premie, betaald voor de niet verstreken tijd, door de 
MAATSCHAPPIJ teruggestort. 

2.7. LEEFTIJDSGRENS 
Het contract eindigt van rechtswege op het einde van het verzekeringsjaar waarin de VERZEKERDE de leeftijd van 75 jaar 
bereikt.De VERZEKERDE kan echter de polis verder zetten na deze leeftijd, zonder wijziging van de premie, de waarborgen 
zullen dan worden teruggebracht als volgt: 

• tussen 75 en 79 jaar: 45% • boven 85 jaar: 15 %  
• tussen 80 en 84 jaar: 30% 
 

De polis kan onderschreven worden tot 75 jaar (zodra men de leeftijd van 75 heeft bereikt, kan dit niet meer).  

2.8. "LUCHTVAARTRISICO" 
De verzekering dekt ook het gebruik, als passagier, van alle vliegtuigen, watervliegtuigen of helikopters, toegelaten voor 
personenvervoer, voor zover de VERZEKERDE geen deel uitmaakt van de bemanning of tijdens de vlucht geen enkele 
beroepsbedrijvigheid uitoefent, met betrekking tot het toestel of de vlucht. 
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2.9. DOMICILIERING 
De MAATSCHAPPIJ heeft, voor al wat dit contract betreft, haar enige woonplaats in haar zetel te Brussel. 
Iedere kennisgeving aan de VERZEKERINGSNEMER zal geldig geschieden op zijn laatste adres in België, officieel gekend 
door de MAATSCHAPPIJ. 
 

2.10. WETGEVING, KLACHTEN- EN GESCHILLENREGELING 
Toepasselijk recht 
De bepalingen van dit contract worden beheerst door de Wet van 4 april 2014 betreffende verzekeringen alsook alle 
uitbreidingen, wijzigingen en uitvoeringsbesluiten ervan. 
 
Klachten 
Voor klachten kan de VERZEKERDE zich richten tot de MAATSCHAPPIJ per post: AIG Europe SA, Belgisch Bijkantoor, 
Klachten, Pleinlaan 11, 1050 Brussel, per telefoon 02 739 96 90 of per e-mail belgium.complaints@aig.com. 
 
De MAATSCHAPPIJ zal binnen de 10 werkdagen na ontvangst een ontvangstbevestiging sturen en zal de klacht 
beantwoorden binnen de maand (tenzij dit omwille van bijzondere omstandigheden niet mogelijk is, in welk geval de klager 
hiervan zal worden geïnformeerd). 
 
Mocht de klager niet tevreden zijn met het antwoord van de MAATSCHAPPIJ kan hij/zij contact opnemen met de Ombudsman 
van de Verzekeringen, De Meeûssquare 35, 1000 Brussel – Tel: 02 547 58 71 – Email: info@ombudsman.as - Website: 
www.ombudsman.as. 
 
Aangezien AIG Europe S.A een verzekeringsmaatschappij is met zetel te Luxembourg, kunnen klagers die natuurlijke 
personen zijn en die niet handelen binnen het kader van hun professionele activiteiten, indien zij niet tevreden zijn met het 
antwoord of geen antwoord ontvingen van de MAATSCHAPPIJ binnen de 90 dagen, eveneens: (i) de klacht richten aan het 
hoofdkantoor van de MAATSCHAPPIJ in Luxemburg per post: AIG Europe SA « Service Réclamations Niveau Direction », 
35D, Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxemburg – Groothertogdom Luxemburg of per email aan 
aigeurope.luxcomplaints@aig.com, (ii) beroep doen op een van de Luxemburgse bemiddelingsdiensten waarvan de 
contactgegevens beschikbaar zijn op de website van AIG Europe SA : www.aig.lu of (iii) een buitengerechtelijke procedure 
instellen bij de Commissariat aux Assurances in Luxemburg (CAA) door te schrijven naar het volgende adres CAA, 7 
Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg – Grand-Duché de Luxembourg of via email reclamation@caa.lu of online via de 
website van de CAA : www.caa.lu. 
 
Elke verzoek gericht aan de CAA of één van de Luxemburgse bemiddelingsdiensten, dient in het Luxemburgs, het Duits, het 
Frans of het Engels opgesteld te zijn. 
 
Het indienen van een klacht of het gebruik van een van de bovenvermelde opties doet geen afbreuk aan de mogelijkheid een 
gerechtelijke procedure in te stellen. 
 
Bevoegdheid 
Betwistingen tussen partijen worden uitsluitend door Belgische rechtbanken behandeld. 
 

2.11. SUBROGATIE 
Door betaling van de vergoeding treedt de MAATSCHAPPIJ ten belope van het bedrag van de vergoeding in de rechten en 
rechtsvorderingen van de VERZEKERDE of de BEGUNSTIGDE(N) tegen de aansprakelijke derde(n). 

2.12. PERSOONSGEGEVENS 

Hoe wij gebruik maken van Persoonlijke Informatie  

Wij, AIG Europe, streven ernaar de privacy van klanten, verzekerden en andere zakelijke contacten te beschermen.  

‘Persoonlijke Informatie’ identificeert u en heeft betrekking op u of andere personen (bijv. uw partner of andere gezinsleden). 

Als u Persoonlijke Informatie over een ander persoon verstrekt, moet u (tenzij wij anderszins zijn overeengekomen) deze 
persoon informeren over de inhoud van deze verklaring en ons Privacybeleid en (indien mogelijk) zijn/haar toestemming 
verkrijgen voor het delen van zijn/haar Persoonlijke Informatie met ons. 

De soorten Persoonlijke Informatie die wij verzamelen en waarom – Afhankelijk van onze relatie met u kan verzamelde 

Persoonlijke Informatie het volgende omvatten: contactinformatie, financiële informatie en accountinformatie, kredietinformatie 
en kredietwaardigheid, gevoelige informatie betreffende gezondheid of medische conditie (verzameld met uw toestemming 
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waar dat door de toepasselijke wet vereist is) alsook andere Persoonlijke Informatie die u verstrekt of die wij in verband met 
onze relatie met u verzamelen. Persoonlijke Informatie kan om de volgende doeleinden gebruikt worden: 

 Beheer van verzekeringscontracten, bv. communicatie, het verwerken en behandelen van schades en betalingen; 

 Het beoordelen van en het maken van beslissingen over het verstrekken van dekking, de verzekeringsvoorwaarden en de 
schaderegeling; 

 Ondersteuning en advies betreffende medische en reiszaken; 

 Beheer van onze commerciële activiteiten en IT-infrastructuur; 

 Voorkoming, detectie en onderzoek van misdrijven, bv. fraude en witwaspraktijken; 

 Instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering; 

 Naleving van wet- en regelgeving (waaronder naleving van wetten en voorschriften buiten het land waar u gevestigd bent); 

 Monitoren en opnemen van telefoongesprekken voor kwaliteits-, trainings- en beveiligingsdoeleinden; 

 Marktonderzoek en analyse; 

 (Interne) audit. 

Gevoelige Persoonlijke Informatie – In verband met het verstrekken van verzekeringen en schadebeheer, zullen wij bepaalde 

Gevoelige Persoonlijke Informatie betreffende uw gezondheid en medische toestand verzamelen, en delen. We zullen dit doen 
mits uw uitdrukkelijk akkoord of indien anders toegestaan door de wet.  

Delen van Persoonlijke Informatie - Persoonlijke Informatie mag voor de bovenstaande doeleinden gedeeld worden met de 

ondernemingen in onze groep en derde partijen (zoals makelaars en andere verzekeringstussenpersonen, verzekeraars en 
herverzekeraars, kredietinformatiebureaus, medische deskundigen en andere dienstverleners). Indien vereist door wetten en 
voorschriften, zal Persoonlijke Informatie gedeeld worden met andere derde partijen (inclusief overheidsinstanties). 
Persoonlijke Informatie (inclusief informatie over lichamelijke schade) kan worden opgeslagen in schaderegisters die met 
andere verzekeraars gedeeld kunnen worden. Persoonlijke Informatie mag gedeeld worden met mogelijke overnemers en 
overnemers en mag overgedragen worden bij de verkoop van ons bedrijf of de overdracht van onze activa. 

Internationale doorgifte - Omwille van het wereldwijde karakter van onze activiteiten, kan uw Persoonlijke Informatie worden 

doorgegeven aan partijen die gevestigd zijn in andere landen (inclusief de Verenigde Staten, China, Mexico, Maleisië, de 
Filipijnen, Bermuda en andere landen waar de gegevensbeschermingswetgeving verschilt van de wetgeving in het land waar u 
gevestigd bent). Bij een dergelijke doorgifte zullen wij altijd stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw Persoonlijke 
Informatie afdoende beveiligd en verstuurd wordt in overeenstemming met de vereisten van de 
gegevensbeschermingswetgeving. Verdere informatie over internationale doorgiften vindt u in ons Privacybeleid (zie 
hieronder). 

Beveiliging van Persoonlijke Informatie – Passende technische en fysieke beveiligingsmaatregelen worden gebruikt om uw 

Persoonlijke Informatie veilig en beveiligd te houden. Wanneer wij Persoonlijke Informatie leveren aan een derde partij 
(inclusief onze dienstverleners) of een derde partij gebruiken om namens ons Persoonlijke Informatie te verzamelen, dan zal 
de derde partij zorgvuldig geselecteerd en vereist worden om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. 

Uw rechten – U hebt een aantal rechten onder de gegevensbeschermingswetgeving in verband met ons gebruik van 

Persoonlijke Informatie. Het kan zijn dat deze rechten slechts in bepaalde omstandigheden van toepassing zijn en aan 
bepaalde uitzonderingen onderworpen zijn. Deze rechten kunnen onder andere zijn een recht op toegang tot Persoonlijke 
Informatie, een recht om onjuiste gegevens te corrigeren, een recht om gegevens te wissen of een verzoek de verwerking van 
Persoonlijke Informatie te beperken. Deze rechten kunnen ook een recht inhouden om uw Persoonlijke Informatie naar een 
andere organisatie over te dragen, een recht om bezwaar te maken tegen ons gebruik van uw Persoonlijke Informatie, een 
recht om te verzoeken dat bepaalde geautomatiseerde beslissingen die wij maken menselijke tussenkomst hebben, een recht 
om uw toestemming in te trekken en een recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteiten. Meer informatie 
over uw rechten en hoe u deze kunt uitoefenen vindt u in ons Privacybeleid (zie hieronder). 

Privacybeleid – Meer informatie over uw rechten en hoe wij uw Persoonlijke Informatie verzamelen, gebruiken en 

bekendmaken, vindt u in ons volledige Privacybeleid via: http://www.aig.be/nl/privacybeleid of vraag een exemplaar op door te 
schrijven naar: Data Protection Officer, AIG Europe, Pleinlaan 11, 1050 Brussel, of per e-mail naar: 
dataprotectionofficer.be@aig.com. 

2.13. AANGIFTE VAN DE SCHADEGEVALLEN 
Elk ongeval of ziekte die een invaliditeit veroorzaakt of kan veroorzaken, moet zo snel mogelijk aan de MAATSCHAPPIJ 
medegedeeld worden. 
Zij moet zonder verwijl in kennis worden gesteld van een dodelijk ongeval. 
De aangifte moet alle nodige gegevens bevatten betreffende de aard en de oorzaak, en ze moet de naam van de 
behandelende geneesheer vermelden. 
Er zal een medisch getuigschrift gevoegd worden bij de aangifte, inhoudend de waarschijnlijke invaliditeitsgraad en de 
mogelijke duur. 
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Eventuele wijzigingen van de graad van invaliditeit moeten door de VERZEKERDE aan de MAATSCHAPPIJ medegedeeld 
worden, binnen een termijn van één maand na de wijziging. 
Het feit zich niet te schikken naar deze verplichtingen zal voor VERZEKERDE als gevolg hebben dat de MAATSCHAPPIJ 
geen vergoeding verschuldigd is (artikel 74, 75 en 76 van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen). 
Het verval zal niet worden toegepast indien de VERZEKERINGSNEMER of de BEGUNSTIGDE bewijst dat de verplichtingen 
bij invaliditeit, voorzien in huidig artikel, niet vervulbaar waren tengevolge heirkracht of indien aan de goede trouw van de 
VERZEKERDE niet kan worden getwijfeld. 

2.14. SCHADEVERGOEDINGEN 
De invaliditeitsgraad, de uitkeringen alsook de duur over dewelke de prestaties dienen vergoed te worden, worden vastgesteld 
op basis van de medische en feitelijke gegevens waarover de verzekeringsmaatschappij beschikt en worden meegedeeld aan 
de VERZEKERDE. 
De VERZEKERDE heeft het recht om deze voorwaarden te aanvaarden of te weigeren. 
In het laatste geval moet hij per aangetekend schrijven binnen de 30 dagen de MAATSCHAPPIJ in kennis stellen van zijn 
bezwaar. 
Alle vergoedingen zijn zonder interesten betaalbaar binnen de 15 dagen van de vastlegging van hun bedrag en na legitimatie 
van de BEGUNSTIGDE. 
Iedere vordering tot vergoeding, bij weigering vanwege de MAATSCHAPPIJ, verjaart drie jaar nadat de weigering per 
aangetekend schrijven werd meegedeeld. 

Wanneer één jaar na het ongeval, de toestand van de verzekerde niet als definitief beschouwd kan worden, wordt de graad 
van bestendige invaliditeit voorlopig vastgesteld (mocht er geen akkoord bestaan met betrekking tot de graad van invaliditeit, 
zal het gemiddelde van de door de partijen voorgestelde percentages voorlopig in aanmerking genomen worden). 

Na het eerste jaar kan de verzekerde als voorschot op de definitieve regeling, de betaling vragen van één derde van de 
vergoeding die hem zou toekomen op basis van een percentage van bestendige invaliditeit dat bepaald werd zoals hiervoor 
vermeld. 

Mocht, na het tweede jaar, de graad van bestendige invaliditeit nog steeds niet vastgesteld kunnen worden, zal een tweede 
derde betaald worden als voorschot. De onderschrijver verbindt zich er echter toe het gedeelte van deze voorlopige 
vergoedingen dat de definitieve aan de verzekerde verschuldigde vergoeding zou overschrijven, terug te betalen. 

2.15. UITSLUITINGEN 
Worden uit de verzekering gesloten, de ongevallen: 
a. voortvloeiend uit klaarblijkelijk roekeloze daden van de VERZEKERDE, opzettelijk veroorzaakt door de 

VERZEKERINGSNEMER, de VERZEKERDE of de BEGUNSTIGDE van de contract, tenzij het gaat om een verantwoorde 
poging tot redding van mensen of goederen; 

b.  die het gevolg zijn van deelname aan twisten, vechtpartijen behalve bij wettige zelfverdediging; 
c.  die het gevolg zijn van zelfmoord of zelfmoordpoging; 
d.  ingevolge oorlogsfeiten. De VERZEKERDE behoudt echter zijn recht op de waarborg gedurende de 14 dagen vanaf het 

begin van de vijandigheden wanneer hij in het buitenland door dergelijke gebeurtenissen wordt verrast; 
e.  toe te schrijven aan allerhande onlusten en aan maatregelen die worden getroffen om ze te bestrijden, tenzij de 

VERZEKERDE bewijst dat hij er niet actief heeft aan deelgenomen; 
f.  ontstaan bij voorbereiding van of opzettelijke deelname aan misdaden of misdrijven; 
g.  voortvloeiend uit atoomreacties, radioactiviteit en ioniserende straling,behalve de ingevolge een verzekerd schadegeval 

medisch vereiste bestralingen; 
h.  welke het gevolg zijn van psychische stoornissen of zenuwstoornissen, behalve wanneer zij het gevolg zijn van een 

fysische ziekte; 
i.  ten gevolge van een lichaamsgebrek of een slechte gezondheidstoestand van de VERZEKERDE, die reeds bestonden op 

het ogenblik dat de verzekering van kracht werd of op het ogenblik van de verhoging van de contractuele waarborgen, 
zodat de MAATSCHAPPIJ, indien zij daarvan kennis had gehad, de overeenkomst niet onder dezelfde voorwaarden zou 
hebben aangegaan; 

j.  te wijten aan een toestand van dronkenschap of het gebruik van alcohol of van verdovende middelen, tenzij de 
VERZEKERDE bewijst dat er geen oorzakelijk verband is tussen die toestanden en het overlijden of de invaliditeit; 

k.  overkomen ter gelegenheid van weddenschappen en uitdagingen. 
l. ziekte, bacteriologische besmetting behalve als ze rechtstreeks voortvloeien uit een gewaarborgd ongeval of medische 

zorgen toegediend ingevolge van een gedekt ongeval. 
 

2.16. ALGEMENE UITSLUITINGEN 
Deze polis dekt nooit schade als gevolg van verlies, letsel, schade of aansprakelijkheid die, direct of indirect, wordt geleden 
door een persoon of entiteit die op een van toepassing zijnde overheidslijst geregistreerd staat in verband met terrorisme, 
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handel in verdovende middelen, mensenhandel, piraterij, massavernietigingswapens, georganiseerde misdaad, een 
kwaadaardige cyber activiteit of schendingen van mensenrechten. 

De MAATSCHAPPIJ is niet gehouden tot het verlenen van dekking en de MAATSCHAPPIJ is niet gehouden om enige schade-eis 
uit te betalen of enig voordeel onder de polis te verlenen voor zover de dekking, betaling van de schade-eis of verlening van 
het voordeel de MAATSCHAPPIJ, haar moedervennootschap of haar ultieme controlerende entiteit zou blootstellen aan een 
sanctie, verbod of beperking op grond van resoluties van de Verenigde Naties of handels- of economische sancties, wet- en 
regelgeving van de Europese Unie, België of de Verenigde Staten van Amerika. 
 
2.17. VOORWAARDEN INZAKE WOONPLAATS 
Er is enkel dekking onder deze Polis indien de VERZEKERINGSNEMER zijn gebruikelijke verblijfplaats in België heeft (indien 
de VERZEKERINGSNEMER een natuurlijke persoon is) of indien deze gevestigd is in België (indien de 
VERZEKERINGSNEMER een rechtspersoon is). 
 

2.18. PREMIE 
a. De premie en de vervaldag staan vermeld op het verzekeringsattest. 
b. De premie is haalbaar ten huize van de onderschrijver door de maatschappij of de makelaar. Er wordt gepreciseerd dat 

voor elke premiebetaling als geldig attest gelden: de debetborderellen van de bank of andere analoge documenten. 
c.  Alle uit hoofde van huidig contract door de maatschappij gestelde of te stellen kosten, belastingen en lasten, vallen ten 

laste van de onderschrijver. 
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HOOFDSTUK 3. OVERZICHT VAN DE VERZEKERINGSPRESTATIES 

3.1. SPORTEN 
De ongevallen door sporten die aan de verzekerden kunnen overkomen als niet-bezoldigd sportbeoefenaar, met in begrip van 
de deelname aan wedstrijden, zijn gedekt. 
 
Zijn uitgesloten: 
a. de officiële competities in skiën, trampolinespringen en bobsleigh, alsmede de trainingen voor dergelijke competities; 
b. de boks- of gevechtssportwedstrijden (het beoefenen van judo blijft echter wel gedekt); 
c. het besturen van vliegtuigen en helikopters, zweefvliegen, het valschermspringen, benji, deltavliegen en de ULM; 
d. de snelheidswedstrijden met gemotoriseerde rijtuigen, met inbegrip van de trainingen voor dergelijke wedstrijden, 

waarbij: 
1. de deelname aan een regelmatigheidsautorally of een toeristische autorally niet beschouwd wordt als 

deelname aan een wedstrijd, daar enkel de snelheidsrally’s uitgesloten zijn; 
2. onder regelmatigheidsautorally of een toeristische rally dient men te verstaan een manifestatie die 

hoofdzakelijk bestaat uit een concentratie van voertuigen, gevolgd door een tocht waarvoor de deelnemers 
hun volledige bewegingsvrijheid bewaren waar deze manifestaties voornamelijk het karakter van een 
excursie hebben, zonder enige bedoeling van snelheidswedstrijd. 

Zijn in ieder geval uitgesloten, behoudens andersluidende bepaling, de rally’s die een werkelijke snelheidsproef 
inhouden. 

 

3.2. GENEESKUNDIGE VERZORGING EN ANDERE VERPLICHTINGEN 
Na het ongeval dienen zo snel mogelijk de noodzakelijke geneeskundige zorgen verstrekt. 
De VERZEKERDE of de begunstigden moeten de MAATSCHAPPIJ over de omstandigheden van het ongeval inlichten en de 
geneesheren die voor of na het ongeval zijn opgetreden, van het beroepsgeheim tegenover de MAATSCHAPPIJ ontslaan. 
De door de MAATSCHAPPIJ aangestelde geneesheren toelaten de gewenste onderzoeken te verrichten en desgevallend in te 
stemmen met een lijkschouwing op kosten van de MAATSCHAPPIJ. 
Het niet nakomen van deze verplichtingen heeft voor gevolg dat de waarborgen niet worden verleend. 

 

3.3. IN GEVAL VAN OVERLIJDEN 
Indien de VERZEKERDE binnen de termijn van twee jaar overlijdt aan de uitsluitende gevolgen van een gedekt ongeval, wordt 
het verzekerd bedrag aan de aangeduide begunstigden overgemaakt; bij ontstentenis aan de noch uit de echt; noch feitelijk 
gescheiden echtgenoot van de VERZEKERDE; bij ontstentenis aan de wettelijke erfgenamen van de VERZEKERDE, met 
uitzondering van de Staat. 
Hieronder wordt verstaan dat de schuldeisers, fiscus, inbegrepen, geen recht hebben op de vergoeding. 
Indien een VERZEKERDE overlijdt ten gevolge van een verkeersongeval dat al dan niet het gevolg zou zijn van een 
hartstilstand, dan zal de MAATSCHAPPIJ dit als een gewaarborgd ongeval beschouwen. 
 
Voor kinderen die gratis van de waarborgen genieten, bedraagt de vergoeding de helft van het verzekerd kapitaal overlijden 
van de echtgeno(o)t(e) of van de alleenstaande houder van het certificaat (weduwe/weduwnaar, gescheiden, uit de echt 
gescheiden, enz.) met een maximum van 12.500 EUR. 
Voor kinderen jonger dan 5 jaar, is de uitkering bij overlijden beperkt tot 6.200 EUR. 

3.4. VEILIGHEIDSGORDEL 
Indien de VERZEKERDE overlijdt als gevolg van een gedekt verkeersongeval met een personenauto, en de VERZEKERDE op 
een reglementaire wijze zijn autogordel droeg, dan zal de MAATSCHAPPIJ de VERZEKERDE waarborgen verhogen met 10%, 
beperkt tot EUR 6.200. 
Een Proces Verbaal van de autoriteiten of een medisch verslag zullen als bewijs dienen. Elke vorm van competitie blijft van 
dekking uitgesloten. 

 

3.5. IN GEVAL VAN BESTENDIGE INVALIDITEIT 
a. Indien een als definitief erkende fysische invaliditeit binnen een termijn van twee jaar na het ongeval optreedt, betaalt de 
MAATSCHAPPIJ aan de VERZEKERDE een kapitaal. Dit wordt berekend op de VERZEKERDE som, naar rato van de 
invaliditeitsgraad vastgesteld volgens het Officieel Belgisch Barema der Invaliditeiten dat op de dag van het ongeval in voege 
is, zonder een invaliditeitsgraad van 100% te overschrijden. 
b. Letsels aan reeds gebrekkelijk of functioneel buiten werking zijnde ledematen of organen worden slechts voor het verschil 
tussen de toestand vóór en na het ongeval vergoed. 
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c. De schatting van de letsels van een lid of een orgaan mag niet verhoogd worden door de reeds bestaande gebrekkige 
toestand van een ander lid of orgaan. 

De vergoedingen voor overlijden en bestendige invaliditeit worden nooit gecumuleerd. 

Voor kinderen die gratis van de waarborgen genieten, bedraagt de vergoeding de helft van het verzekerd kapitaal bestendige 
invaliditeit van de echtgeno(o)t(e) of van de alleenstaande houder van het certificaat (weduwe/weduwnaar, gescheiden, uit de 
echt gescheiden, enz.) met een maximum van 25.000 EUR.  

3.6. IN GEVAL VAN TIJDELIJKE ONGESCHIKTHEID ONGEVALLEN 
a.  Tijdens de duur van de geneeskundige behandeling en maximum gedurende de periode vermeld in de bijzondere 

voorwaarden of tot de consolidatie van de letsels indien deze eerder optreedt, betaalt de MAATSCHAPPIJ vanaf de 15
de

 
dag na het ongeval gedurende maximaal 365 dagen, binnen de overeengekomen perken, de VERZEKERDE 
dagvergoeding, zon en feestdagen inbegrepen. De dag van het ongeval geeft geen recht op vergoeding. 

b.  De vergoeding is volledig verschuldigd zolang de VERZEKERDE zijn beroepsactiviteiten niet kan hervatten; zij wordt naar 
evenredigheid verminderd indien hij zijn activiteit niet volledig onderbreekt of zodra hij ze gedeeltelijk kan hervatten. 
Indien de VERZEKERDE geen enkel beroep uitoefent, wordt de vergoeding verminderd zodra hij zijn kamer mag verlaten. 

c.  De betaling van de vergoeding voor tijdelijke ongeschiktheid geschiedt onverminderd deze verschuldigd voor de gevallen 
van overlijden of bestendige invaliditeit. 

 
DAGELIJKESE VERGOEDING VOOR KINDEREN 
a.  Tijdens de duur van de geneeskundige behandeling en maximum gedurende de periode vermeld in de bijzondere 

voorwaarden of tot de consolidatie van de letsels indien deze eerder optreedt, betaalt de MAATSCHAPPIJ, binnen de 
overeengekomen perken, de VERZEKERDE dagvergoeding, zon en feestdagen inbegrepen. De dag van het ongeval of 
het ontstaan van de ziekte geeft geen recht op vergoeding. En dit ter vergoeding van privé- inhaallessen en kinderopvang. 
Voor de gratis verzekerde kinderen bedraagt de vergoeding maximum 15 EUR. 

b.  De vergoeding heeft tot doel de financiering van inhaallessen of kinderzorgopname. 
c. De vergoeding is volledig verschuldigd zolang de verzekerde zijn studies niet kan voortzetten of de cursussen volgen als 

gevolg van hospitalisatie of wanneer hij zijn kamer niet kan verlaten. 
d. De betaling van de vergoeding voor tijdelijke ongeschiktheid geschiedt onverminderd deze verschuldigd voor de gevallen 

van overlijden of bestendige invaliditeit. 
 

3.7.  VERPLEGINGSKOSTEN 
Binnen de perken van de VERZEKERDE som en gedurende maximum twee jaar vanaf de dag van het ongeval, neemt de 
MAATSCHAPPIJ de betaling van de noodzakelijke verplegingskosten ingevolge het ongeval voor haar rekening. 
Ook kosten voor prothese en orthopedie en de vervoerkosten die om geneeskundige reden werden gemaakt. 
Het slachtoffer heeft vrije keuze van geneesheer, apotheker of medische, farmaceutische of ziekenhuisdiensten. 
Tijdens de behandeling mag de MAATSCHAPPIJ ter controle van de behandeling een geneesheer aanduiden. Deze 
geneesheer zal vrije toegang hebben tot het slachtoffer nadat de behandelende geneesheer hiervan verwittigd werd. 
 
Voor de kinderen die gratis van de waarborgen genieten, bedraagt de vergoeding maximaal de helft van het verzekerd kapitaal 
medische kosten van de echtgeno(o)t(e) of van de alleenstaande houder van het certificaat (weduwe/weduwnaar, gescheiden, 
uit de echt gescheiden, enz.) 

3.8. VERZWARENDE FEITEN 
Indien gebrekkigheden, ziekten, oorzaken of omstandigheden, onafhankelijk van het ongeval zelf, de gevolgen van het ongeval 
verergeren, mag de vergoeding niet hoger zijn dan deze die zou verschuldigd geweest zijn indien het ongeval een gezond 
organisme had geraakt. 

Deze beperking geldt evenwel niet voor de waarborg verplegingskosten. 

3.9. UITGESTREKTHEID VAN DE WAARBORG 
Bij wijze van preciseringen of uitbreidingen dekt de verzekering eveneens: 
 
a) het overlijden of de lichamelijke letsels die het gevolg zijn van natuurlijke gebeurtenissen zoals: blikseminslag, 

overstromingen, aardbevingen en alle gelijkaardige rampen, zonder deze opsomming te beperken; 
b) het overlijden of de lichamelijke letsels die het gevolg zijn van zonnesteek, ondervoeding of blootstelling aan koude of 

andere uitzonderlijke klimatologische omstandigheden, verdrinking, beten van dieren, zelfs wilde, en insektenbeten; 
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c) vergiftiging of infectie rechtstreeks voortspruitend uit een door de polis gewaarborgd ongeval, alsmede vergiftiging, 
hetzij door het  misdadig toedoen van een derde, hetzij door het innemen of door aanraking, per vergissing, van een 
giftige, bijtende of intoxicerende stof; 

d) de lichamelijke letsels ten gevolge van een val, een botsing of elke gelijkaardige accidentele gebeurtenis, zelfs indien 
de val, de botsing of elke andere accidentele gebeurtenis voortspruit uit een onpasselijkheid, duizeligheid, kramp of 
tijdelijk bewustzijnsverlies; 

e) de verstikking of begin van verstikking door het onvoorzien vrijkomen van gas of dampen, door val of onvrijwillige 
onderdompeling in het water of door verdrinking; 

f) het overlijden of de lichamelijke letsels voortspruitend uit redding of poging tot redding van personen of goederen 
(dieren inbegrepen) of overkomen in staat van wettelijke zelfverdediging; 

g) het overlijden of de lichamelijke letsels te wijten aan daden van terrorisme of kwaad opzet, stakingen en opstanden, 
indien de verzekerde er niet actief aan deelgenomen heeft; 

h) de gevolgen van medische bestralingen nodig omwille van een gewaarborgd ongeval; 
I) het overlijden of de lichamelijke letsels ingevolge: 

1) de onrechtmatige overmeestering of poging tot overmeestering van het vervoermiddel waarin een verzekerde 
zich bevindt, instapt of uitstapt; 

2) piraterij of poging tot piraterij aan boord van dat vervoermiddel en namelijk de aanslagen tegen het 
transportmiddel en de passagiers ervan, ongeacht of ze plaatsvonden bij stilstand of tijdens het bewegen, en 
de latere weerslag en gevolgen van welke aard dan ook, met inbegrip van blootstelling aan slechte 
weersomstandigheden; 

3) aanslagen met behulp van brand- of springtuigen die in het genoemde vervoermiddel geplaatst zouden zijn; 
4) sabotage van het vervoermiddel; 
5) de voormelde dekking blijft geldig zolang de verzekerde zich bevindt onder controle van de personen of hun 

handlangers die de kaping uitvoeren of uitgevoerd hebben en tijdens de rechtstreekse reis naar zijn 
verblijfplaats en/of naar zijn oorspronkelijke bestemming, voor een periode die twaalf maanden, te rekenen 
vanaf het begin van de kaping, niet overschrijdt. 

N.B.: de term “piraterij” werd gebruikt om de Engelse term “hi-jack” te verlaten, waarvoor er geen precieze vertaling 
bestaat. 

j) Mocht het vervoermiddel waarin de verzekerde zich bevond tijdens de reis, verdwijnen, zal de verzekerde opgegeven 
worden als overleden voor de toepassing van de verzekering indien, binnen drie maanden na deze verdwijning, niets 
meer vernomen werd, noch van het vervoermiddel, noch van de verzekerde zelf. 
Bovendien wordt overeengekomen dat, mocht later vastgesteld worden dat de verzekerde in leven is na de betaling 
van de vergoeding door de maatschappij, deze vergoeding aan deze laatste terugbetaald zal worden, behalve indien 
haar een wettelijk vermoeden van overlijden afgeleverd werd of indien de nalatenschap werd vereffend. 
De termijn van drie maanden waarvan sprake hiervoor, neemt  aanvang op het ogenblik van melding door de 
onderschrijver aan de maatschappij. 

k) Elke plotse gebeurtenis die een letsel of de dood zal veroorzaken, zal verondersteld worden een ongeval te zijn, 
behalve wanneer de maatschappij het bewijs levert dat dit niet buiten de wil gebeurde van het slachtoffer, de 
onderschrijver of de begunstigde of dat geen enkele van de oorzaken zich buiten het organisme van het slachtoffer 
bevindt maar integendeel, het ongeval noodzakelijkerwijs voortspruit uit zijn gezondheidstoestand. 

l) De verzekering dekt de ongevallen overkomen aan de verzekerden ingevolge het gebruik van vervoermiddelen: 
 1) in hoedanigheid van passagier of bestuurder van elk vervoermiddel te land, op zee of op binnenwateren; 

2) in hoedanigheid van passagier van vliegtuigen, die regelmatig gemachtigd zijn om personen te vervoeren, 
voor zover de verzekerden geen deel uitmaken van de bemanning of tijdens de vlucht geen enkele beroeps- 
of andere activiteit uitoefenen die betrekking heeft met het toestel of de vlucht. 
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