
 Wat is verzekerd ? 

  1. Waarborg  

De uitbetaling van de overeengekomen dagver-

goeding bij tijdelijke werkongeschiktheid na een 

lichamelijk ongeval door de uitoefening van de 

beroepsactiviteit of tijdens het privé-leven. 
. 
Wordt gelijkgesteld met een lichamelijk ongeval: 

- Ontwrichtingen of spierscheuringen t.g.v. plotse 

abnormale krachtinspanning 

- Tetanus, wondbesmetting of bloedvergiftiging 

t.g.v. een gewaarborgd ongeval 

- Gevolgen van dieren- en insectenbeten, incl. 

hondsdolheid of miltvuur 

- Bloedvergiftiging door onvrijwillig innemen van 

een product niet voor consumptie bestemd of 

door deugdelijk bewezen criminele daad van een 

derde 

- De gevolgen van een onvrijwillige val in het 

water en accidentele verdrinking 

- Letsels t.g.v. aanslagen of aanrandingen  
- Gezondheidsaandoeningen uitsluitend t.g.v. 

van een gewaarborgd ongeval of reddingspoging 

van in gevaar verkerende personen of goederen 

- Aandoeningen door bevriezing, door felle zon of 

grote hitte excl. zonnebrand 
. 
Worden eveneens gewaarborgd ongevallen die 

zich voordoen in het buitenland: 

- Ten gevolge van natuurrampen die er de ver-

zekerde verrassen (o.a. aardbeving, vulkaanuit-

barsting, overstroming...) 

- Voortvloeiende uit oorlog, burgeroorlog, 

opstand of burgerlijke onlusten waaraan hij niet 

heeft deelgenomen maar die hem verrassen in 

het buitenland 

Uitbetaling aan de begunstigden van een ver-

goeding in geval van overlijden binnen de 12 

maand na datum van een gewaarborgd ongeval 

Uitbetaling van een invaliditeitsuitkering na con-

solidatie in geval van gehele of gedeeltelijke blij-

vende ongeschiktheid 

 

 

. 
2. Verzekerde kapitalen 

Bij geval van tijdelijke ongeschiktheid een dagver-

goeding die bepaald wordt door het invali-

diteitspercentage toe te passen op 1/365 van de 

verzekerde jaarbezoldiging  

Verzekerd bedrag bij overlijden zoals voorzien in 

de bijzondere voorwaarden 

Bij blijvende invaliditeit een uitkering gelijk aan 

het bedrag vermeld in de bijzondere voorwaarden 

X de invaliditeitsgraad conform de barema’s in de 

bijzondere voorwaarden 

3. Mogelijkheid : 

- Individuele polis 

- Collectieve polis 

Waarschuwing: het doel van deze informatiefiche is een overzicht te bieden van de belangrijkste waarborgen en uitsluitingen 
met betrekking tot deze verzekering. Dit document is niet gepersonaliseerd  in functie van uw specifieke benodigdheden en 
de erin opgenomen informatie is niet exhaustief. Voor bijkomende informatie met betrekking tot de gekozen verzekering en 
uw verplichtingen raadpleeg de algemene en bijzondere voorwaarden betreffende deze verzekering. 
Referentie van de fiche : IPID A24+/1996_v01.07.2020 

Welk soort verzekering is dit? 
Het betreft een verzekering gewaarborgd inkomen voor ontwerpers in de bouwsector na lichamelijk ongeval. 

Verzekering tegen lichamelijke ongevallen 

Informatiefiche over het verzekeringsproduct 

Product: Gewaarborgd inkomen Ontwerpers 
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 Wat is niet verzekerd ? O.a: 
 

 

 

 

 

 

 

- Arbeidsongeschiktheid ten gevolge van ziekte of 

verzwaring ten gevolge van  vroegere gezondheids-

toestand of t.g.v. tussenkomende ziekte zonder enig 

verband met ongeval. 

- Zelfmoord of poging tot zelfmoord 

- Professionele sportbeoefening of tegen betaling 

- Vliegsporten, gevechtssporten, auto- moto- en 

motorbootcompetities, paardenwedrennen 

 Zijn er dekkingsbeperkingen ? 
  Voornaamste uitsluitingen 

 

 

- Arbeidsongeschiktheid vanaf het  einde van het 

jaar waarin de leeftijd van 70 jaar wordt bereikt 

- Gewaarborgde kapitalen gehalveerd voor ongeval-

len na 60 jaar 

- Blijvende ongeschiktheid  gelijk aan of minder dan 

5% 

- Eerste 5 dagen van  tijdelijke arbeids 

ongeschiktheid en maximaal  730 dagen en na  con-

solidatie medische toestand 

- Minder dan 25% tijdelijke ongeschiktheid 

- Ongevallen in België t.g.v. natuurrampen of oorlo-

gen. In het buitenland na 15de dag na gebeurtenis 

- Roekeloze daden of opzet 



 Hoe zeg ik mijn contract op ? 

 
Per aangetekend schrijven aan de zetel van de maatschappij 

 Wanneer begint en eindigt de dekking? 

 
De waarborg vangt aan op de datum vermeld in de bijzondere voorwaarden maar ten vroegste vanaf ondertekening polis en 

na betaling eerste premie. 

De waarborg eindigt : 

- op het einde van het verzekeringsjaar mits vooropzeg van drie maand 

- na verloop van het verzekeringsjaar waarin de verzekerde de leeftijd van 70 jaar heeft bereikt tenzij anders overeenge-

komen leeftijd 

- na stopzetting van de beroepsactiviteiten van de verzekeringnemer of verzekerde  

- ingeval van overlijden van de verzekerde,  

- ingeval van fallietverklaring, gerechtelijke of minnelijke liquidatie of aanvraag concordaat van de verzekeringnemer 
. 

 Welke verplichtingen heb ik ? 

 • Ten allen tijde op spontane wijze en nauwkeurig alle bekend omstandigheden meedelen die redelijkerwijze moeten be-
schouwd worden als gegevens die een invloed kunnen hebben op de beoordeling van het risico door de verzekeraar 

• Aangifte doen aan de verzekeraar binnen de vijf dagen na ongeval of overlijden met vermelding van alle essentiële gege-
vens  

 Wanneer en hoe betaal ik ? 

 Betaling op vervaldag vermeld op het kwijtschrift 

 Waar ben ik gedekt ? 

  Over de gehele wereld 

 

 

- Twisten of vechtpartijen 

- Voorbereiding of deelname aan misdaden of mis-
drijven 

- Vliegsporten, valschermspringen, gevechtsspor-
ten, alpinisme, militaire activiteiten 

- Ongevallen of de verzwaring van de gevolgen van 
een ongeval door zwangerschap 

 

 

Voornaamste gevallen van verval van waar-

borg 

- Bij niet-gerechtsvaardigde weigering medisch 
onderzoek 
- I.g.v. niet-tijdige aangifte of valse informatie 


