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DEFINITIE VAN ONGEVAL
Iedere plotselinge gebeurtenis waarvan de oorzaak of één van de oorzaken buiten het organisme van de Verzekerde ligt en/of van ieder
persoon die bij de verzekering belang heeft en die de Arbeids-ongeschiktheid of het overlijden tot gevolg heeft. Worden met ongeval
gelijkgesteld: onvrijwillige verdrinking, het overlijden als gevolg van het redden van in gevaar verkerende personen of goederen,
onvrijwillige vergiftiging en verstikking.

WAARBORG
Bij overlijden door Ongeval wordt een in de Bijzondere Voorwaarden bepaald bedrag uitgekeerd. Het overlijden moet zich voordoen
binnen het jaar na het verzekerde Ongeval dat er de oorzaak van is.
Het kapitaal bij overlijden door Ongeval wordt betaald aan de door de Verzekeringnemer aangewezen begunstigde zoals vastgelegd in
de Bijzondere Voorwaarden of, bij ontstentenis, aan de testamentaire erfgena(a)m(en) of, bij ontstentenis, aan de wettelijke erfgenamen
van de Verzekeringnemer tot en met de 2e graad.
Bij ontstentenis van een aangewezen begunstigde en testamentaire en wettelijke erfgenamen worden de begrafeniskosten die
daadwerkelijk zijn gedragen, terugbetaald tot een bedrag van 2.500,00 euro aan de natuurlijke persoon die ze heeft gemaakt.

UITGESLOTEN RISICO’S
Het recht op uitkering bij overlijden door Ongeval wordt nooit verleend indien het Ongeval:
•

te wijten is aan zelfmoord;

•

opzettelijk werd veroorzaakt;

•

te wijten is aan zinsverbijstering;

•

het gevolg is van een van de volgende door de Verzekerde gepleegde zware fouten:
•

staat van dronkenschap of alcoholintoxicatie;

•

onder invloed zijn van drugs, verdovende of opwekkende middelen;

•

opzettelijk misbruik van geneesmiddelen;

•

uitlokking van of deelname aan weddenschappen of uitdagingen;

•

beoefening van sportactiviteiten in dergelijke omstandigheden dat deze door specialisten als roekeloze daden beschouwd
worden;

•

vrijwillige deelname aan vechtpartijen of andere gewelddaden;

•

het gevolg is van kennelijk roekeloze daden of behandelingen die Verzekerde op zichzelf heeft toegepast;

•

overkomen is tijdens het besturen van een luchtvaartuig, inbegrepen toestellen van het type U.L.M., of tijdens het uitoefenen
van een activiteit die in verband staat met het luchtvaartuig of met de vlucht;

•

overkomen is in het kader van een beroep of een beroepsactiviteit waarvan de Maatschappij niet op de hoogte is;

•

overkomen is naar aanleiding van een lichaamsoefening tijdens een sportcompetitie of -exhibitie waarvoor de inrichter
toegangsgeld ontvangt en waarvoor de deelnemers in om het even welke vorm een bezoldiging ontvangen;

•

overkomen is bij de uitoefening van gelijk welke sport als professioneel of semiprofessioneel aangeworven met een
arbeidscontract voor bezoldigde sporters zoals bepaald in de wet van 24 februari 1978 betreffende de arbeidsovereenkomst
voor betaalde sportbeoefenaars;

•

overkomen is ter gelegenheid van de beoefening van een sport of activiteit waaraan buitengewone gevaren verbonden zijn,
zoals onder andere auto- of motorrennen, rally’s, luchtsporten, diepzeeduiken, onderaardse en stratosferische activiteiten;

•

het gevolg is van of te maken heeft met een oorlogsfeit, burgeroorlog, volksoproer of -opstand;

•

het gevolg is van dronkenschap of het gebruik van verdovende of opwekkende middelen of van opzettelijk misbruik van
medicatie, of zo het Ongeval mede veroorzaakt werd door alcoholisme, toxicomanie of opzettelijk misbruik van medicatie;

•

het gevolg is van of te maken heeft met blootstelling aan atoomkernreacties of radioactiviteit of ioniserende stralen die geen
deel uitmaken van een medische behandeling;

•

het gevolg is van of te maken heeft met het gebruik van nucleaire wapens of tuigen die bestemd zijn om te ontploffen door de
structuurwijziging van de atoomkern;

•

veroorzaakt is door een natuurramp.

De persoon die zelf het overlijden door Ongeval met opzet heeft veroorzaakt of die daartoe de opdracht heeft gegeven, heeft geen
recht op het kapitaal bij overlijden door Ongeval, noch op een deel ervan.
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BIJ SCHADEGEVAL AAN TE LEVEREN DOCUMENTEN
Bij een aangifte van overlijden door Ongeval dienen de volgende documenten overhandigd te worden:
•

een ongevalsaangifte met vermelding van de datum en omstandigheden van het Ongeval, gegevens betreffende het
procesverbaal van vaststelling, desgevallend het notitienummer van het geopend strafdossier alsook het gevolg hieraan
gegeven, de identiteit van de notaris die gelast is met de vereffening van de erfenis;

•

een medisch attest dat het overlijden vaststelt en de oorzaak ervan vermeldt;

•

een attest van erfopvolging;

•

een uittreksel uit de overlijdensakte.

