
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit document heeft als doel u een overzicht te geven van de voornaamste dekkingen en uitsluitingen met betrekking tot deze verzekering. 
Dit document werd niet gepersonaliseerd op basis van uw specifieke behoeften en de erin opgenomen informatie is niet exhaustief. Voor 
bijkomende informatie gelieve de contractuele en precontractuele voorwaarden te raadplegen aangaande deze verzekering. 
 

Welk soort verzekering is dit? 
 
De individuele verzekering lichamelijke ongevallen formule 24/24 dekt personen die niet zijn onderworpen aan de 
arbeidsongevallenwetgeving en meer bepaald zelfstandigen, tegen de gevolgen van een ongeval dat zich heeft voorgedaan in de privé- of 
de beroepssfeer. Deze verzekering maakt deel uit van een vaste package gebaseerd op een overeengekomen bezoldiging (2 formules). 
 

 
Wat is verzekerd? 
 

         
 Personen die niet zijn onderworpen aan de 

arbeidsongevallenwetgeving (bv. zelfstandigen, zaakvoerders): 
vergoeding bij overlijden, blijvende en tijdelijke 
arbeidsongeschiktheid, medische kosten (met inbegrip van de 
aankoop, herstelling of vervanging van protheses en 
orthopedische toestellen, kosten voor ziekenhuisopname en 
voor esthetische chirurgie) die het gevolg zijn van een ongeval 
in de privé- of beroepssfeer. 
 

 
Wat is niet verzekerd? 
 

 
 Ziekte (met inbegrip van beroepsziektes) 
 Sommige sportongevallen: gemotoriseerde sporten 

(competitie of training), canyoning, vliegsporten, bepaalde 
vecht- of verdedigingssporten 

 Ongevallen als gevolg van: 

 een opzettelijke daad (personen die niets te maken hebben 
met die opzettelijke daad blijven verzekerd)  

 alcoholintoxicatie, verdovende middelen 

 weddenschappen, uitdagingen of manifest roekeloze 
daden 

 een natuurramp 

 aanslagen of overvallen 

 (burger)oorlog, gebeurtenissen van dezelfde aard (behalve 
wanneer het slachtoffer in het buitenland verrast wordt 
door de vijandelijkheden)  

 een nucleair risico 
 Medische ingrepen die de verzekerde bij zichzelf heeft 

uitgevoerd 
 Zelfdoding of poging tot zelfdoding 

 

 
Zijn er dekkingsbeperkingen? 
 

! Geen samenvoeging van vergoedingen voor overlijden met die voor 
blijvende arbeidsongeschiktheid 

! Vergoeding voor tijdelijke arbeidsongeschiktheid: vanaf een 
periode van arbeidsongeschiktheid van minimum 7 dagen. 

! Recht van verhaal tegen u als we u vergoed hebben terwijl we onze prestatie 
hadden kunnen weigeren of verminderen, zowel als tegen aansprakelijke 
derden van het ongeval. 

! Geen samenvoeging van vergoedingen: wij brengen elke tegemoetkoming in 
mindering van een andere verzekering of een socialezekerheidsinstelling  

! De toestand voor het ongeval of een reeds vooraf bestaande ziekte: we 
vergoeden alleen de gevolgen die het ongeval gehad zou hebben zonder die 
toestand of ziekte 

! Leeftijd: Het contract loopt af op de 75e verjaardag van de verzekerde 

(waarborgen beperkt tot 50% vanaf de leeftijd van 70 jaar) 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

INDIVIDUELE ONGEVALLENVERZEKERING 
Informatiedocument over het verzekeringsproduct 

 
           INDIVIDUELE  24/24 

 

L’ARDENNE PREVOYANTE, merk van AXA Belgium – N.V. van verzekeringen NBB nr. 0039 

 Waar ben ik gedekt? 

 Hoofdverzekering: in het gebouw, de constructies en de bijgebouwen < 20 m² gelegen op het adres van het risico in België 

 Waarborguitbreidingen: de dekking is wereldwijd verworven (met uitzondering van uw nieuwe adres: in België) 



 
 
 
 
 
                

 
Waar ben ik gedekt? 
 
 

 Ongevallen: Het contract geldt wereldwijd als de verzekeringnemer gewoonlijk in België verblijft. 

 

 
Wat zijn mijn verplichtingen? 
 

 
 Bij het afsluiten van het contract: correct aangeven van alle omstandigheden waarvan u op de hoogte bent en die u 

redelijkerwijs moet beschouwen als elementen die meetellen bij de beoordeling van het risico. 
 Tijdens de looptijd van het contract:  

 alle nieuwe of gewijzigde omstandigheden aangeven die een aanzienlijke en duurzame verzwaring van het risico kunnen 
betekenen 

 alle redelijke maatregelen nemen om een schadegeval te voorkomen 
 Bij een schadegeval:  

 De Maatschappij onverwijld en zo snel mogelijk op de hoogte brengen van het schadegeval, haar alle inlichtingen verschaffen en 
zo snel mogelijk het medisch attest via vertrouwelijke weg aan de medisch adviseur van de Maatschappij bezorgen 

 De Maatschappij onmiddellijk op de hoogte brengen bij een overlijden als gevolg van het ongeval 
 

 
Wanneer en hoe betaal ik? 
 
U bent verplicht om de premie jaarlijks te betalen en ontvangt hiervoor een betalingsverzoek. U kunt kiezen om de betaling te 
spreiden. Daarvoor worden eventueel bijkomende kosten aangerekend. 

 

 
Wanneer begint en eindigt de dekking? 
 
De looptijd, de jaarlijkse vervaldag en de ingangsdatum van de verzekering zijn vermeld in de bijzondere voorwaarden. Het 
contract wordt gesloten voor een jaar en wordt stilzwijgend verlengd. De verzekering treedt in werking ten vroegste na 
betaling van de eerste premie. 

 

 
Hoe zeg ik mijn contract op? 
 
U kunt uw verzekeringscontract ten laatste drie maanden voor de jaarlijkse vervaldag van het contract opzeggen. De opzegging 
kan gebeuren per aangetekend schrijven, bij deurwaardersexploot of door afgifte van een opzeggingsbrief met 
ontvangstbewijs.  

 

               
               

               
               
               
               
               
      
 
 
 
 
 
 
               
       
 
 

L’Ardenne Prévoyante is een merk van AXA Belgium, NV van verzekeringen toegelaten onder het nr. 0039 om de takken leven en niet-leven te beoefenen 
(KB 04-07-1979, BS 14-07-1979) • Maatschappelijke zetel: Troonplein 1, 1000 Brussel (België) 

Correspondentie adresse: avenue des Démineurs 5 – B-4970 Stavelot 
Tél. : 080 85 35 35 • Fax : 080 86 29 39 • e-mail : ap@ardenne-prevoyante.com • internet : www.ardenneprevoyante.be 

04 01 2021 
 

mailto:ap@ardenne-prevoyante.com
http://www.ardenneprevoyante.be/

