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Verzekering 24 uur op 24

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. Contacteer uw adviseur of kantoorhouder voor meer
informatie. Of ga naar www.federale.be.

Welk soort verzekering is dit?
De verzekering 24 uur op 24 komt tussen voor uw medische kosten en betaalt een vergoeding wanneer u het slachtoffer bent van een
lichamelijk ongeval tijdens de uitoefening van uw beroep of tijdens uw privéleven.

Wat is verzekerd?
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✓ Indien u het slachtoffer bent van een lichamelijk ongeval
wordt u als volgt vergoed:
✓ Tijdelijke arbeidsongeschiktheid
Wanneer u tijdelijk arbeidsongeschikt bent krijgt u per
dag 90% van de overeengekomen dagbezoldiging. Dit
zolang u volledig ongeschikt bent om uw gewone
beroepswerkzaamheden te verrichten, en dit
gedurende maximaal 3 jaar.
✓ Blijvende invaliditeit
Wanneer u te maken krijgt met een blijvende
invaliditeit, dan krijgt u een kapitaal dat gelijk is aan 10
maal de overeengekomen bezoldiging, vermenigvuldigd
met de vastgestelde invaliditeitsgraad.
Indien deze invaliditeitsgraad gelijk is aan of hoger is
dan 67 %, dan wordt het voorziene kapitaal verhoogd
met 50 %.
✓ Overlijden
In geval van overlijden wordt 5 maal de
overeengekomen jaarlijkse bezoldiging uitgekeerd aan
de begunstigden. Er is eveneens een tussenkomst
voorzien voor de begrafeniskosten en de
repatriëringskosten.
✓ Medische kosten
De medische kosten worden terugbetaald tot 150 % van
de vergoeding voorzien inzake arbeidsongevallen.
❑ Optionele waarborgen
Waarborg waarvan u zelf kiest of u deze onderschrijft of niet:
❑ Rechtsbijstand
Vergoeding voor de uitoefening van uw rechten via een
minnelijke schikking of een gerechtelijke procedure om
vergoeding te krijgen van een derde die verantwoordelijk is voor het ongeval.
❑ De dekking kan eveneens worden uitgebreid, zodat deze ook
geldig is bij:
❑ Het gebruik van een motorfiets of een quad.
❑ Het beoefenen van bepaalde gevaarlijke sporten (bv.
worstelen, hockey, rugby, karting, duiken, speleologie).
De overeengekomen bezoldiging kan door u zelf worden bepaald,
binnen bepaalde grenzen.
Eventueel kan er worden geopteerd voor andere
vergoedingsmodaliteiten dan deze die hier boven worden
vermeld.

Wat is niet verzekerd?
x Wij komen niet tussen voor ongevallen die onder andere het
gevolg zijn van:
x Zelfmoord of poging tot zelfmoord.
x Weddenschappen en roekeloze daden.
x Hevige ruzie die u zelf heeft veroorzaakt.
x Vrijwillig begane misdaden.
x Dronkenschap.

Zijn er dekkingsbeperkingen?
! Wij komen niet tussen voor verergeringen die niet
rechtstreeks en uitsluitend het gevolg zijn van een gedekt
ongeval.
! Wij komen niet tussen in geval van een ongeval welke het
gevolg is van een bestaand gebrek, letsel of ziekte waar u aan
lijdt, en waarvan u het bestaan niet aan ons heeft meegedeeld.
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Waar ben ik gedekt?
✓ De verzekering is overal ter wereld geldig.

Wat zijn mijn verplichtingen?
-

U dient ons bij het sluiten van het contract alle bekende omstandigheden mee te delen die van invloed kunnen zijn op de
beoordeling van het risico.

-

U dient ons alle wijzigingen die zich voordoen tijdens de looptijd van het contract en die een aanzienlijke en blijvende vermindering
of verzwaring van het risico inhouden mee te delen.

-

U dient een schadegeval en de omstandigheden ervan te melden binnen de termijn voorzien in de algemene voorwaarden.

Wanneer en hoe betaal ik?
U heeft de verplichting om de premie jaarlijks te betalen en ontvangt hiertoe een uitnodiging tot betaling. Een gesplitste premiebetaling
is mogelijk tegen bepaalde voorwaarden en gaat gepaard met bijkomende kosten.

Wanneer begint en eindigt de dekking?
De begindatum van de verzekering wordt vermeld in de bijzondere voorwaarden. Het contract heeft een looptijd van een jaar en wordt
stilzwijgend verlengd voor een periode die gelijk is aan de initiële duur.

Hoe zeg ik mijn contract op?
U kan het verzekeringscontract opzeggen door ons hier ten minste drie maanden voor de jaarlijkse vervaldag van op de hoogte te brengen. U kan dit doen per aangetekende brief, bij deurwaardersexploot of door afgifte van de opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs.
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