
Disclaimer: Dit document geeft u een zeer algemeen beeld van een verzekeringsproduct. De informatie in deze fiche is niet afgestemd op

uw individuele behoeften. Alleen de volledige polis geeft u een accuraat beeld van uw en onze rechten en plichten. Informeer u daarom bij

uw makelaar en raadpleeg de Algemene Voorwaarden over het gekozen verzekeringsproduct op www.elitisinsurance.be. Elitis Insurance

NV, treedt op als gevolmachtigde onderschrijver voor rekening van P&V verzekeringen, maatschappij erkend door de Nationale Bank van

België onder het nummer 0058(NBB/FSMA), met maatschappelijke zetel te B-1210 Brussel, Koningsstraat 151, ingeschreven in de KBO

onder nummer 0402.236.531

Welk soort verzekering is dit ? COVERED24 is een persoonsverzekering waarbij wij een vergoeding betalen bij

opgelopen kwetsuren of na overlijden van een verzekerde na een verzekerd ongeval.
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Gevolmachtigde onderschrijver │ FSMA/KBO 0818.415.130

Schade als u niet gekwetst bent.

Schade die opzettelijk werd veroorzaakt.

Ongevallen die zich voordoen naar aanleiding

van betaalde sportbeoefening in de zin van art

2, SS1 van de Wet van 24 februari 1978

betreffende de arbeidsovereenkomst voor

betaalde sportbeoefenaars.

Schade na een ongeval, met lichamelijke

schade waarvan de verzekerde het slachtoffer

werd tijdens uitvoering van zijn professionele

bezigheden of in zijn privéleven, evenals

tijdens zijn verplaatsingen.

Werkelijke schade: Wij betalen voor uw

lichamelijke schade als u tijdelijk of blijvend

ongeschikt raakt door een verzekerd ongeval

en uw medische kosten. Bij overlijden

betalen wij voor de schade die uw

rechtverkrijgenden lijden door uw overlijden.

Afgesproken bedrag: Wij voorzien een

vergoeding de medische kosten, de blijvende

en tijdelijke persoonlijke ongeschiktheid of bij

overlijden.

Sportongevallen tijdens de meest

voorkomende sporten zijn verzekerd.

Als de verzekerde tijdelijk ongeschikt is, 

betalen wij een dagvergoeding maar nooit 

langer dan 365 dagen, met een wachttijd van 

30 dagen

Bij overlijden is onze maximale tussenkomst 

30.000€

Voor behandelingskosten komen wij tussen 

tot 2.500€

Volledige blijvende invaliditeit met een 

maximum van 120.000€

Bij de aanvang van de polis moet de 

verzekerde minimum 18 jaar oud zijn en 

maximum 64 jaar

De vergoeding herstelt de gevolgen bij een 

normale lichamelijke toestand. Indien de 

gevolgen van het ongeval verergerd worden 

door een vooraf bestaande of intercurrente 

ziekte of toestand zal het Agentschap slechts 

het deel van de schade vergoeden dat het 

waarschijnlijke gevolg van het ongeval zou 

zijn.

Wat is verzekerd ? Wat is niet verzekerd ?

Zijn er dekkingsbeperkingen ? 
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De verzekering is geldig in de Europese Unie, op voorwaarde dat de verzekerde zijn gewone verblijfplaats in

België heeft. Daarbuiten geldt ze enkel indien het om een plezierreis gaat. In geval van een langdurig

verblijf van meer dan 3 maanden verbindt de verzekerde zich ertoe de omstandigheden van zijn verblijf

(plaats, duur) mee te delen aan het Agentschap, dat anders de waarborg kan weigeren.

Waar ben ik gedekt ?

Wat zijn mijn verplichtingen ?

- Bij het nemen van de polis bent u verplicht om alle informatie die een invloed kan hebben op de

beoordeling van het risico correct en nauwkeurig mee te delen.

- U bent verplicht om nieuwe informatie die een aanzienlijke en blijvende verzwaring van het risico met zich

meebrengt correct en nauwkeurig mee te delen.

- Bij een schadegeval moet u al het mogelijke doen om de omvang van de schade te beperken.

- Bij een schadegeval moet u voorkomen dat er wijzigingen worden aangebracht aan het verzekerde

voertuig/de beschadigde goederen (schrappen wat niet past), waardoor de oorzaak of de omvang van de

schade niet meer vastgesteld kan worden.

- Bij een schadegeval moet u ons onmiddellijk verwittigen en ons alle documenten en informatie over het

schadegeval bezorgen.

Wanneer en hoe betaal ik ?

U bent verplicht om de premie jaarlijks te betalen en u ontvangt hiervoor een uitnodiging tot betaling. Een

gesplitste premiebetaling is mogelijk tegen bepaalde voorwaarden en eventueel zijn hier bijkomende kosten

aan verbonden.

Wanneer begint en eindigt de dekking ? 

De begindatum en de duur van de verzekering vermelden wij in de Bijzondere Voorwaarden. De

overeenkomst duurt een jaar en wordt stilzwijgend verlengd.

Hoe zeg ik mijn contract op ? 

U kunt de verzekeringsovereenkomst ten minste drie maanden vóór de jaarlijkse vervaldag opzeggen. U kunt

dat doen per aangetekende brief, bij deurwaardersexploot of door afgifte van de opzeggingsbrief tegen

ontvangstbewijs.


