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Verzekering Collectieve Ongevallen
Zelfstandigen 24u/24

Dit informatiedocument heeft tot doel u een overzicht te geven van de belangrijkste dekkingen en uitsluitingen van deze verzekering.
Dit document is niet afgestemd op uw individuele specifieke behoeften en de in dit document opgenomen informatie en verplichtingen
zijn niet exhaustief. Voor alle bijkomende informatie betreffende de gekozen verzekering en uw specifieke verplichtingen kan u de
precontractuele en contractuele voorwaarden betreffende deze verzekering raadplegen. Op www.allianz.be vindt u alle info over het
product en ook uw verplichtingen en die van de maatschappij.
Welk soort verzekering is dit?
Deze verzekering biedt een oplossing voor alle zelfstandige bedrijfsleiders en verzekert hen 24 uur op 24, zowel tijdens de beroepsactiviteit
als in het privéleven.

Wat is verzekerd?
Basiswaarborg
1. Overlijden
Vergoeding gelijk aan het conventioneel loon maal de
overeengekomen multiplicator
2. Blijvende invaliditeit
Voor een volledige invaliditeit, een bedrag gelijk aan het conventioneel jaarloon maal een overeengekomen multiplicator. Indien
de blijvende invaliditeit gedeeltelijk is, wordt de vergoeding
verminderd in evenredigheid met de graad van geschiktheid
(basis O.B.S.I.).
3. Tijdelijke ongeschiktheid
Dagelijkse vergoeding van 90 % van 1/365e van het verzekerde
jaarloon volgens de voorziene vergoedingsperiode met 10 dagen
carenstijd
4. Medische kosten (alleen voor de waarborg Privéleven,
tenzij afwijking)
✓✓Gedurende maximum 3 jaar te rekenen vanaf de dag van het
ongeval: gelijkaardige tegemoetkoming als die van het RIZIV en
dekking van de kosten voor de eerste prothese en orthopedie
✓✓Terugbetaling van de kosten voor verplaatsing om medische
redenen beperkt tot 2% van het wettelijk maximum

Wat is niet verzekerd?
Belangrijkste uitsluitingen

✗✗ De ongevallen die voortvloeien uit:
−− het besturen van een tweewielig motorvoertuig dat 40 km/u

kan overschrijden,
−− alcoholintoxicatie van meer dan 1,5 gr/l bloed, gebruik van

verdovingsmiddelen of gelijkaardige producten,
−− natuurrampen,
−− de deelname aan sociale onlusten (stakingen, daden van
terrorisme, oproer, ...),
−− oorlog of gelijkaardig feit en burgeroorlog,
−− een ziekelijke toestand of een gebrekkigheid (o.a. hartaanval,
stress, epilepsie, diabetes, geestesstoornissen, delirium
tremens).
−− zelfmoord of zelfmoordpoging.
✗✗ Ongevallen door de beoefening van gevaarlijke sporten
(waaronder gevechtssporten, alpinisme, ULM, …)
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Wat is verzekerd? (vervolg)
Aanvullende waarborgen
De verzekerde geniet automatisch de aanvullende waarborg naast de
basiswaarborg
✓✓Allianz Global Assistance organiseert en betaalt:
−− repatriëring na een ongeval in het buitenland,
−− gezinshulp en kinderoppas,
−− overlijden van een verzekerde persoon,
−− vervoer van de verzekerde persoon die geïmmobiliseerd is door
een lichamelijk letsel (500€/jaar en max. 2 gebeurtenissen/jaar).
Met het oog op een optimale interventie, is Allianz Global
Assistance 24/7 bereikbaar op 02/773.61.09.

Zijn er dekkingsbeperkingen?
!! De vergoeding wordt verminderd in evenredigheid met de
graad van geschiktheid, indien de tijdelijke ongeschiktheid
gedeeltelijk is of wordt.
!! Toepassing van een Engelse vrijstelling van 5% voor blijvende
invaliditeit: geen tegemoetkoming onder dat percentage,
volledige tegemoetkoming zodra dat percentage bereikt is.

Waar ben ik gedekt?
U bent verzekerd in heel de wereld, voor zover de begunstigde of rechthebbende zijn gewone verblijfplaats in België heeft.

Wat zijn mijn verplichtingen?
✓✓Bij de onderschrijving van het contract geeft u de Maatschappij complete en transparante informatie. Denk er ook aan om alle
aanpassingen in de loop van het contract te melden.
✓✓Bij een schadegeval maakt snelle en complete communicatie met uw makelaar en/of uw maatschappij het mogelijk om vlug preventieve
maatregelen te nemen en zo uw schade te beheren en te beperken. Gebruik om sneller te werken het formulier op www.allianz.be.

Wanneer en hoe betaal ik?
U hebt de verplichting om de premie jaarlijks te betalen en u ontvangt hiertoe een uitnodiging tot betaling. Een gesplitste premiebetaling
is mogelijk tegen bepaalde voorwaarden en mogelijk zijn hier bijkomende kosten aan verbonden.

Wanneer begint en eindigt de dekking?
De begindatum en de duur van de verzekering worden vermeld in de bijzondere voorwaarden. De overeenkomst duurt één jaar of 3 jaar
en is stilzwijgend verlengbaar voor perioden van één jaar.

Hoe zeg ik mijn contract op?
U kan de verzekeringsovereenkomst ten minste drie maanden voor de jaarlijkse vervaldag opzeggen, met een aangetekende brief, een
deurwaardersexploot of door overhandiging van een opzeggingsbrief met ontvangstbewijs.

