Ongevallenverzekering
Informatiedocument over het verzekeringsproduct
AIMK21.4.1

Onderneming: Alicia MGA B.V. (NL)

Product: ongevallenverzekering

Vergunning 12009343

Dit document is er om jou een overzicht te geven van de voornaamste dekkingen en uitsluitingen van jouw verzekeringspolis.
Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor
iemand wel en niet verzekerd is.

Welk soort verzekering is dit?
Deze ongevallenverzekering biedt jou dekking als jou een ongeval overkomt of als jij overlijdt door een ongeval.

Wat is er verzekerd?
De directe gevolgen van een ongeval,
wanneer jij blijvend invalide wordt of komt
te overlijden. Dit is in de vorm van een
(eenmalige) uitkering. Deze verzekering is 24
uur per dag actief.

Wie is verzekerd?
Jij, zolang je in Nederland woont.

Wat is een ongeval?
Met een ongeval bedoelen wij een plotselinge
en onverwachte gebeurtenis van buitenaf.
Deze gebeurtenis raakte jouw lichaam
rechtstreeks en ongewild. Een arts moet dit
kunnen vaststellen.

Wat is er niet verzekerd?
Je bent niet gedekt als het ongeval is veroorzaakt
door (een):
Alcohol
Atoomkernreacties
Beroepssporten
Bewuste roekeloosheid, of waagstuk
Gevaarlijke sporten
Lichamelijke of psychische afwijking
(Deelname aan het) luchtverkeer
Medicijnen, drugs of vergelijkbare middelen
(Mede)plegen van een isdrijf
Opzet
Psychische reactie
(Deelname aan een) snelheidswedstrijd
Vechtpartijen
Verrassingsmolest
In de voorwaarden vind je een uitgebreide uitleg
per uitsluiting.

Zijn er dekkingsbeperkingen?
Het ongeval moet hebben plaatsgevonden tijdens de looptijd van de verzekering.
Bij (blijvende) invaliditeit
Bij blijvende invaliditeit ontvang jij een vergoeding van ons. Hoeveel vergoeding jij van ons krijgt wordt
berekend wanneer er medisch wordt vastgesteld dat jouw invaliditeit onveranderlijk is. We proberen dit altijd
zo snel mogelijk te doen, maar in ieder geval uiterlijk 3 jaar na het ongeluk. Na die 3 jaar wordt jouw mate van
invaliditeit op dat moment als basis aangehouden om te berekenen wat jij als vergoeding zal ontvangen.
Als jouw mate van invaliditeit nog verslechtert na die 3 jaar, dan heb je geen recht op extra vergoeding.
Bij overlijden
De uitkering bij overlijden die jouw nabestaanden krijgen wordt uitgekeerd wanneer jij door een ongeval komt te
overlijden.
Als jij een uitkering hebt gekregen vanwege (blijvende) invaliditeit door een ongeval en later overlijdt door dit
ongeval, dan wordt het bedrag dat jij hebt ontvangen voor invaliditeit afgetrokken van de uitkering bij overlijden.
Als de eerder ontvangen uitkering hoger is dan de uitkering bij overlijden, vragen we het verschil niet terug.
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Waar ben ik gedekt?
De verzekering is wereldwijd van kracht, 24 uur per dag.

Wat zijn mijn verplichtingen?
•
•
•
•

Je moet onze vragen eerlijk beantwoorden als je de verzekering aanvraagt of je schade hebt.
Je moet zoveel mogelijk doen om de schade te voorkomen en beperken.
Je moet schade zo snel mogelijk melden.
Je moet veranderingen in je situatie zo snel mogelijk doorgeven.

Wanneer en hoe betaal ik?
De premie moet per maand vooraf betaald worden. Wij worden door jou gemachtigd zodat we de premie van je
bankrekening automatisch kunnen incasseren.

Wanneer begint en eindigt de dekking?
Deze verzekering begint op de datum, die op je polis staat. En wanneer blijkt dat je niet voorkomt op een
(inter)nationale sanctielijst. Wij toetsen dit nadat je de verzekering bij ons aanvraagt.
Deze verzekering wordt telkens met één maand verlengd en is dagelijks opzegbaar.
De verzekering eindigt op het moment dat jij of wij de polis beëindigen. Jij kan de verzekering op elk moment
beëindigen.

Hoe zeg ik mijn verzekering op?
Je kan jouw verzekering beëindigen in de verzekeringsinstellingen binnen jouw online omgeving.
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