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Kinderen zijn kwetsbaar
Kinderen kunnen het slachtoffer worden van een zwaar ongeval. Een moment van onoplettendheid, een auto die te hard rijdt, een  
verkeerd ingeschat risico, een zware valpartij of het spelen van gevaarlijke spelletjes zijn potentiële risico’s. Uw kind dat zonet nog blaakte 
van gezondheid, kan hierdoor door bovenstaade risico’s voor de rest van zijn leven met een beperking moeten leven. We kunnen 
onze kinderen niet beletten om te spelen, maar we kunnen hen wel de beste zorgen en de beste levensomstandigheden na een  
ongeval garanderen.

Waarborgen en verzekerde bedragen [€] Optie1 Optie 2
De verzekerde bedragen zijn van toepassing per verzekerde en per schadegeval.

Overlijden door ongeval 3.100 6.200
Blijvende invaliditeit tot 131.250 262.500
Dagvergoeding voor inhaallessen 7 13
Medische kosten tot 3.100 6.200
Esthetische schadeherstelling tot 3.100 6.200

Jaarpremie [€]
Premies zijn taksen (9,25%) en poliskosten (€5) inbegrepen

Een kind 54 104,40
Twee kinderen 96 192
Drie kinderen of meer 156 300

Sterke punten van de polis
• Geldig voor kinderen van 1 maand tot en met 23 jaar.
• Degressieve premie in functie van het aantal kinderen.
• Gratis dekking vanaf het 4de kind.
• De meeste sportbeoefeningen (als amateur) zijn gedekt.
• Vergoeding van permanente invaliditeit met een progressieve formule van 350%: een verzekerd kapitaal van € 75.000 geeft bij 100%  
 invaliditeit recht op een vergoed kapitaal van € 262.500.
• De verzekering is wereldwijd geldig.

Tijdelijke onbekwaamheid om de lessen te volgen
Behandelingen en revalidatie nemen vaak veel tijd in beslag. Om te voorkomen dat het kind naast zijn fysieke handicap ook nog af 
te rekenen krijgt met een achterstand in zijn studies, stort AIG dagelijks een vaste som voor inhaalcursussen. Uw kind heeft vanaf 
de vijftiende dag afwezigheid op school om medische redenen in gevolge een gedekt ongeval maximaal één jaar lang recht op 
deze dagvergoeding, ongeacht de ernst van de handicap en de aard van de cursussen.

Kosten van esthetische chirurgie
De kosten van esthetische chirurgie voor het herstel van letsels ten gevolge van een gedekt ongeval worden tot € 6.200  
vergoed middels een voorafgaande medische goedkeuring.  Doordat het lichaam van het kind tijdens de groei ingrijpende wijzigingen 
ondergaat, kan de herstellende chirurgische ingreep op medisch advies worden uitgesteld. In dat geval dient de  ingreep ten 
laatste plaats te vinden wanneer de verzekerde 24 jaar oud is. Later kunnen de kosten niet meer door deze verzekering worden 
vergoed.

Doelgroep 
De verzekering is bestemd 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 premie is degressief in functie van het aantal kinderen en vanaf het vierde kind blijft de  
premie ongewijzigd.
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Voornaamste uitsluitingen
• Lichaamsgebrek en/of een slechte gezondheidstoestand van de verzekerde, die al bestond op het ogenblik dat de verzekerings 
 overeenkomst 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
• Bungee jumping, skydiving en andere gelijkaardige sporten
• Kinderen ouder dan 18 jaar indien niet meer ten laste van de ouders

Deze brochure biedt slechts een samenvatting van de voornaamste dekkingen en uitsluitingen. Uitsluitend de algemene en 
de bijzondere voorwaarden (“polisvoorwaarden”) geven een nauwkeurige, juridisch bindende omschrijving van de dekkingen 
en uitsluitingen. Het is noodzakelijk om deze grondig door te nemen voor het afsluiten van een verzekeringsovereenkomst.



Dit is een reclame van AIG Europe S.A., een vennootschap naar Luxemburgs recht (RCS n° B 218806). Maatschappelijke zetel te 35 D Avenue J.F. Kennedy, 
L-1855, Luxemburg. Verzekeraar met vergunning van het Luxemburgs Ministerie van Financiën en onder toezicht van het Commissariat aux Assurances 7, 
boulevard Joseph II, L-1840 Luxemburg, GH Luxemburg, Tel.: (+352) 22 69 11 - 1, caa@caa.lu, www.caa.lu. Belgisch bijkantoor gevestigd te Pleinlaan 11, 1050 
Brussel, België. RPR Brussel - BTW BE 0692.816.659, ingeschreven bij de Nationale Bank van België (NBB) onder het nummer 3084. De NBB is gevestigd te  
de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be.
De inhoud van deze reclame dient enkel voor informatieve doeleinden en kan in geen geval beschouwd worden als een advies of een aanbod tot contracteren en 
kan niet ingeroepen worden om dekking te eisen of AIG aansprakelijk te stellen. Uitsluitend de polisvoorwaarden - verkrijgbaar op verzoek - geven een juridische 
bindende omschrijving van de dekking.
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Belangrijke informatie
Voor een offerte en de algemene en bijzondere voorwaarden kan de verzekeringnemer contact opnemen met de makelaar. 

Behoudens andersluidende bepaling in de polisvoorwaarden, wordt de verzekeringsovereenkomst in principe gesloten voor een 
duurtijd van een jaar en wordt van rechtswege stilzwijgend hernieuwd voor opeenvolgende periodes van één jaar.

Indien de verzekeringnemer in België gevestigd is, zullen de precontractuele betrekkingen tussen de verzekeraar, de verzekering-
nemer en de  verzekeringsovereenkomst beheerst worden door het Belgisch recht en zijn de Belgische rechtbanken bevoegd bij 
geschillen, tenzij de polisvoorwaarden anders bepalen. 

Voor klachten kan u zich richten tot:

AIG Europe S.A., (Belgisch bijkantoor)
Pleinlaan 11, 1050 Brussel 
e-mail: belgium.complaints@aig.com
tel: 02 739 96 90
met vermelding van het polisnummer, het nummer van het schadedossier en, indien mogelijk, de naam van de contactpersoon 
bij de verzekeraar. 

Voor klachten i.v.m. verzekeringsovereenkomsten naar Belgisch recht, kan u zich ook richten tot:

Ombudsman van de Verzekeringen 
de Meeus-square 35, 1000 Brussel
tel: 02 547 5871
e-mail: info@ombudsman.as. 
www.ombudsman.as. 
Het indienen van een klacht doet geen afbreuk aan uw recht om een gerechtelijke procedure op te starten. 

De inhoud van deze brochure dient enkel voor informatieve en publicitaire doeleinden en kan zonder verdere aankondiging wor-
den gewijzigd. Er kan geen beroep op gedaan worden om, in welke omstandigheden ook, een verzekeringsdekking te eisen of 
rechten aan te ontlenen. Producten kunnen per land verschillen en niet in alle Europese landen beschikbaar zijn. Het kan evenmin 
beschouwd worden als een advies of een aanbod tot contracteren. Uitsluitend de polisvoorwaarden geven een nauwkeurige, 
juridische bindende omschrijving van de dekking. AIG aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die iemand zou lijden 
door het gebruik van de informatie in deze brochure.

www.aig.be


