
 

 

 

 

 

Dit document heeft tot doel U een overzicht te geven van de belangrijkste dekkingen en uitsluitingen betreffende deze verzekering. Dit 

document is niet gepersonaliseerd in functie van uw specifieke behoeften en de erin opgenomen informatie is niet exhaustief. U vindt de 

volledige informatie betreffende dit verzekeringsproduct in de algemene en bijzondere voorwaarden van deze verzekering. 

Welk soort verzekering is dit? Individuele ongevallenverzekering voor Kinderen 

 Wat is verzekerd? 
De verzekerde sommen zijn afhankelijk van de 
gekozen formule (2). 

 Overlijden na ongeval 

 Blijvende invaliditeit 

 Dagvergoeding voor inhaallessen 

 Medische kosten 

 Esthetische schadeherstelling 

 

 

  Wat is niet verzekerd? 

 Lichaamsgebrek en/of een slechte 
gezondheidstoestand van de verzekerde, die al 
bestond op het ogenblik dat de 
verzekeringsovereenkomst van kracht werd en/of op 
het ogenblik van de aanpassing van de contractuele 
waarborgen en/of op het ogenblik van het 
schadegeval, zodat de verzekeraar, indien hij daarvan 
kennis had gehad, de overeenkomst niet onder 
dezelfde voorwaarden zou hebben aangegaan 

 Intoxicatie 

 Sporten, inclusief trainingen, beoefend ten 
professionelen titel en/of uit hoofde van een bezoldigd 
contract 

 Bungeejumping, skydiving en andere gelijkaardige 
sporten 

 Kinderen ouder dan 18 jaar indien niet meer ten laste 
van de ouders 

  

 Zijn er dekkingsbeperkingen? 

! Geldig voor kinderen van 1 maand tot en met 23 jaar 
(tussen 18 en 23 jaar geldt de polis enkel voor 
kinderen die ten laste zijn van hun ouders) 

! De meeste sportbeoefeningen (als amateur) zijn 
gedekt 

! Een franchise waarvan het bedrag in de polis bepaald 
wordt, blijft ten laste van de verzekerde in geval van 
een gedekte schade 

! Schade is enkel gedekt ten belope van de limieten 
vermeld in de polis 

     
 Waar ben ik gedekt? 

 Wereldwijd  

 De dekking in deze verzekering is uitgesloten voor de landen/regio’s die onderworpen zijn aan economische of commerciële 
sancties opgelegd door de Europese Unie, de Verenigde Naties of de Verenigde Staten van Amerika (inclusief alle sancties 
opgelegd door de OFAC) 

 
 

 

 Wat zijn mijn verplichtingen? 

— Op een eerlijke, duidelijke en volledige wijze antwoorden op de vragen die U worden gesteld 

— De maatschappij moet bij iedere wijziging van het risico binnen de 60 kalenderdagen op de hoogte worden gebracht. 

— De verzekeringsnemer en/of verzekerde dient alle noodzakelijke en nuttige maatregelen te treffen om de schade tot een 
minimum te beperken 
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 Wanneer en hoe betaal ik? 

De premie is vooraf betaalbaar. De premie is haalbaar op de woonplaats van de verzekeringsnemer op aanbieding van het 
kwijtschrift of bij kennisgeving van de premievervaldag. De door de wet opgelegde belastingen en bijdragen worden eraan 
toegevoegd. 
De premie moet tegen de vervaldag worden betaald na ontvangst van het bericht waarin de verzekeringsnemer om betaling 
wordt gevraagd. 

Bij niet-betaling van de premie zijn de bepalingen van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekering van toepassing. 

 
 

 

 Wanneer begint en eindigt de dekking? 

Het contract neemt aanvang op de datum vermeld in de Bijzondere Voorwaarden, maar de waarborgen zullen slechts aan de 
verzekerde verworven zijn na betaling van de eerste premie. 

Het contract wordt van rechtswege stilzwijgend hernieuwd voor opeenvolgende periodes van één jaar tenzij anders vermeld in 
de Bijzondere Voorwaarden en behoudens opzegging volgens de modaliteiten voorzien in de algemene voorwaarden. 

Het contract eindigt in elk geval automatisch en zonder elke formaliteit op de eerstkomende vervaldag volgend op de 18de 
verjaardag (of van de 23ste verjaardag) van de verzekerde. 

  
 Hoe zeg ik mijn contract op? 

U kunt uw polis opzeggen, met inachtneming van een opzeggingstermijn van drie maanden voor de jaarlijkse vervaldag, door 
een aangetekende brief te sturen naar [AIG Europe S.A., Pleinlaan 11, 1050 Brussel]. 

 


