
Dit informatiedocument heeft tot doel u een overzicht te geven van de belangrijkste dekkingen en uitsluitingen betreffende deze verzekering. 
Het document is niet gepersonaliseerd op basis van uw specifieke behoeften en de informatie die erin opgenomen is, is niet exhaustief. Voor 
alle bijkomende informatie betreffende de gekozen verzekering en uw verplichtingen kan u de precontractuele en contractuele voorwaarden 
betreffende deze verzekering raadplegen.

Welk soort verzekering is dit? 
De verzekering Patroon verzekert personen die niet onderworpen zijn aan de Wet op de arbeidsongevallen, voornamelijk zelfstandigen, tegen de 
gevolgen van een ongeval in hun privéleven of beroepsleven, of personen die hen occasioneel helpen bij een ongeval tijdens deze beroepsactiviteit. 
Bijstand is automatisch voorzien.

Wat is verzekerd?

 ✔ Voor personen die niet onderworpen zijn aan de wet op 
de arbeidsongevallen ( bvb. zelfstandigen, zaakvoerders): 
vergoedingen bij overlijden, blijvende ongeschiktheid, 
tijdelijke ongeschiktheid, begrafenis- en medische kosten, ten 
gevolge van een ongeval in het beroeps- of privéleven 

 ✔ Echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner, de ouders en 
bepaalde verwanten die zaakvoerders occasioneel helpen: 
vergoedingen bij overlijden en blijvende ongeschiktheid ten 
gevolge van een ongeval tijdens deze beroepsactiviteit. 

 – Facultatief (mits bijpremie): bij ongevallen die voortvloeien 
uit het besturen van luchtvaartuigen

Wat is niet verzekerd?

 ✘ Sommige sportongevallen: gemotoriseerde sporten in 
wedstrijdverband, canyoning, kitesurfen, vliegsporten, 
sommige vecht- en verdedigingssporten

 ✘ de ongevallen die het gevolg zijn van:
• opzet (personen, vreemd aan het opzet, blijven verzekerd)
• alcoholintoxicatie, verdovende middelen
• weddenschappen, uitdagingen of kennelijk roekeloze 

handelingen
• een natuurramp
• aanslagen of aanrandingen
• (burger)oorlog, gelijkaardige feiten ( tenzij persoon in 

het buitenland verrast wordt door het begin van de 
vijandelijkheden)

• een kernrisico
 ✘ medische ingrepen op de eigen persoon
 ✘ zelfmoord(poging)
 ✘ (beroeps)ziekten

Zijn er dekkingsbeperkingen?

 ! De vergoeding blijvende ongeschiktheid : vermindering 
respectievelijk met de helft of met een kwart bij een 
ongeschiktheidsgraad van respectievelijk minder dan 5 % of  
10 %.

 ! Geen cumul tussen vergoedingen overlijden en vergoedingen 
blijvende ongeschiktheid.

 ! Vergoedingen tijdelijke ongeschiktheid: vanaf een periode 
van ongeschiktheid van minimum 7 dagen. 

 ! De vergoedingen medische kosten en begrafeniskosten 
zijn beperkt tot het bedrag dat in het kader van de wet 
op de arbeidsongevallen in aanmerking genomen wordt, 
verminderd met de tegemoetkoming van het ziekenfonds. 
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Wanneer en hoe betaal ik?

U hebt de verplichting om de premie jaarlijks te betalen en u ontvangt hiertoe een uitnodiging tot betaling. Tegen bepaalde voorwaarden kunt 
u zonder bijkomende kosten kiezen voor een gesplitste premiebetaling.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De duur, de jaarlijkse vervaldag en de begindatum van de verzekering worden vermeld in de bijzondere voorwaarden. De overeenkomst wordt 
voor een duur van een jaar afgesloten en wordt stilzwijgend verlengd. De dekking wordt van kracht na betaling van de eerste premie. 

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekeringsovereenkomst ten minste drie maanden voor de jaarlijkse vervaldag opzeggen. De verzekeringsovereenkomst moet 
opgezegd worden per aangetekende brief, bij deurwaardersexploot of door afgifte van de opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs.

Waar ben ik gedekt?

 ✔ In de wereld ( behoudens gebieden in oorlog)

Wat zijn mijn verplichtingen?

 – Bij het sluiten van de overeenkomst: alle u bekende omstandigheden nauwkeurig meedelen die u redelijkerwijs moet beschouwen als 
gegevens die van invloed kunnen zijn op de beoordeling van het risico door de verzekeraar. 

 – In de loop van de overeenkomst:
• Aangifte doen van de nieuwe of gewijzigde omstandigheden die een aanzienlijke en blijvende verzwaring van het risico inhouden.
• Alle redelijke maatregelen nemen een schadegeval te voorkomen.

 – Bij schadegeval:
• De maatschappij onverwijld en zo spoedig mogelijk, op de hoogte stellen van het schadegeval, alle inlichtingen verstrekken en zo 

spoedig mogelijk, het geneeskundig getuigschrift vertrouwelijk aan de medisch adviseur van de maatschappij bezorgen
• De maatschappij onmiddellijk verwittigen van een overlijden ingevolge het ongeval.


