
 

 

 
PERSOONLIJKE ONGEVALLEN 24/24 
Uw inkomen beschermd bij ieder ongeval

 

EEN ONGEVAL ZIT IN EEN KLEIN HOEKJE... 
EN KOMT OOK NOOIT ALLEEN 

Niet zomaar een gezegde! 
De financiële gevolgen van een ongeval 
kunnen groot zijn, in het bijzonder voor de 
zelfstandigen. 
Voor een zelfstandige zijn de uitkeringen van 
de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzeke-
ring verre van toereikend: de eerste maand 
betaalt het ziekenfonds niets en het vervan-
gingsinkomen dat het daarna betaalt, is heel 
beperkt. 
Bovendien kan een zelfstandige geen be-
roep doen op een arbeidsongevallenverze-
kering. Een ongeval kan dus een flinke finan-
ciële kater opleveren. 
De 24/24 ongevallen verzekering van Cura-
lia biedt een oplossing. De zelfstandige is dan 
zowel tijdens de uitoefening van zijn beroep 
als in zijn privéleven verzekerd tegen de fi-
nanciële gevolgen van een ongeval.   

BESCHERMING VAN UW INKOMEN  
BIJ EEN ONGEVAL 

KENMERKEN: 
• Sportongevallen tijdens de meest voorko-

mende sporten zijn verzekerd. 

EXCLUSIEF BIJ CURALIA 
Ongevallen bij volgende sporten zijn 

eveneens gedekt: 

• rugby 
• ijshockey 
• onderwatersporten 
• rafting 
• voetbal 

• zaalvoetbal 
• minivoetbal 
• langlaufen 
• ... 

U beoefent nog een andere sport? 
Vraag het ons! 

 
 

 

 
 

• De ongevallen met een moto, gehuurd 
voor een dagtrip op vakantie, zijn verze-
kerd. De andere ongevallen met een 
moto zijn standaard niet verzekerd. (Dek-
king mogelijk in optie). 

• U bent een doe-het-zelver? Ongelukken 
tijdens uw doe-het-zelf activiteiten thuis 
zijn verzekerd. 

• Loonvergoeding bovenop de uitkeringen 
van het ziekenfonds. 

• Vrije keuze verzekerd jaarloon 
• Voorkeurtarief 
• Standaard vrijstelling 7 dagen 
• De vergoedingen zijn belastingvrij. Het ka-

pitaal bij overlijden is meestal wel onder-
worpen aan successierechten. 

• De premie is niet fiscaal aftrekbaar. 

WIE IS VERZEKERD? 

U bent verzekerd als zelfstandig. 

 

VOOR WELKE SCHADE BETAALT  
DE VERZEKERAAR? 

• Loonverlies bij blijvende invaliditeit en 
overlijden: in de vorm van een kapitaal. 

• Loonverlies bij tijdelijke arbeidsongeschikt-
heid: onder vorm van een dagvergoe-
ding. 

• Medische kosten 
• Prothesekosten 
• Begrafeniskosten 



 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREMIE VOORBEELD 

• Verzekerd jaarloon: € 40.000 
• Standaard vrijstelling (7 dagen) 
• Jaarpremie inclusief taksen: € 503,47      

 

  

   

SAMENVATTING CIJFERS OF JAARBASIS 

• Verzekerd jaarloon: € 40.000 
• Jaarpremie inclusief taksen: € 503,47 
> Tijdelijke ongeschiktheid van 1 jaar: 

€ 2.958,90 / 30 dagen x 358 dagen 
= € 35.309,54 (1ste 7 dagen geen vergoeding) 

UITKERING 

Berekening van de maandvergoeding 
bij tijdelijke invaliditeit: 

€ 40.000 / 365 dagen x 30 dagen x 90% 

= € 2.958,90 

VERZEKERING PERSOONLIJKE ONGEVALLEN 24/24 

Verzekerden Zelfstandigen (voltijds- of in bijberoep) 

Verzekerde ongeval-
len 

Ongevallen tijdens het beroeps- en privéleven 

Verzekerd jaarloon Jaarinkomen dat de verzekeringnemer kiest om te verzekeren 

Uitkering bij overlijden Een kapitaal, gelijk aan het verzekerd jaarloon aan 100% x 2, 3 of 5 
(afhankelijk van de gezinssituatie) 

Uitkering bij blijvende 
invaliditeit 

Een kapitaal, gelijk aan het verzekerd jaarloon aan 100% x 8 x % blijvende invaliditeit 

Uitkering bij tijdelijke 
ongeschiktheid 
(zie cijfervoorbeeld) 

• De eerste 7 dagen worden niet betaald 
• Er wordt een bedrag per dag ongeschiktheid betaald. Dat dagbedrag wordt be-

rekend op basis van 90% van het verzekerd jaarloon. Bovenop de uitkering van 
het ziekenfonds. 

• Tot consolidatie, met een maximum van 3 jaar 
Begrafeniskosten Maximaal 1/12 van het verzekerde jaarloon 

Terugbetaling 
medische kosten 

• Kosten van medische behandeling en verzorging, ziekenhuisopname, medicijnen 
en aangepast vervoer.  
Na tussenkomst van het ziekenfonds 

• Tot aan consolidatie, met een maximum van 3 jaar 
Prothesekosten • Schade aan bestaande prothes 

• De 1ste aankoop van een nieuwe prothese 
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De voorbeelden van deze folder zijn indicatief. Voor de exacte bepalingen en alle bijkomende informatie, de uitsluitingen 
en beperkingen verwijzen wij u naar de Algemene Voorwaarden Arbeidsongevallen, die de medewerkers van Curalia u 
op eenvoudig verzoek bezorgen. 
De verzekering Persoonlijke ongevallen 24/24 is een verzekering van personen naar Belgisch recht van Baloise Belgium NV.; 
verzekeringsonderneming toegelaten onder codenr.0096 met FSMA-nr 24941A en maatschappelijke zetel: City Link,  
Posthofbrug 16, 2600 Antwerpen. 


