VERZEKERING “OVERLIJDEN DOOR ONGEVAL”
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WAARBORG

1.1. Voorwerp en omvang van de dekking

2.

1.1.1.

De verzekeraars verbinden er zich toe om tijdens de duur van onderhavige
verzekering de in artikel 2 bepaalde vergoedingen te betalen als de verzekerde
ergens in de wereld het slachtoffer is van een ongeval dat de dood tot gevolg heeft,
met uitzondering van de ongevallen die uitdrukkelijk gespecifieerd worden in
artikel 4.

1.1.2.

Onderhavige verzekering dekt het overlijden dat een exclusief en rechtstreeks
gevolg is van een ongeval voor zover het overlijden van de verzekerde zich
voordoet binnen de 12 maanden volgend op het ongeval. Onder ongeval wordt
begrepen een lichamelijke verwonding veroorzaakt door een plotse gebeurtenis
waarbij één van de oorzaken uitwendig is aan het organisme van de verzekerde.
Het overlijden van de verzekerde ten gevolge van een verkeersongeval te wijten
aan een hartstilstand, een hartinfarct of een hartaderbreuk van de verzekerde wordt
eveneens gedekt door deze verzekering voor zover dat deze de verzekerde
overkomen gedurende de geldigheidsduur van het contract. Indien de houder jonger
is dan 5 jaar, is de vader de verzekerde persoon of, bij gebreke, de moeder of, bij
gebreke, de voogd.

VERGOEDINGEN

2.1. De betaling van een basisvergoeding die gelijk is aan de som van de tegoeden op de
Rendement Plus Rekeningen, de DB Plus Boekjes, de DB Intensiv Plus rekeningen, de DB
E-Saving Accounts, de DB E-Fidelity Accounts, de zichtrekeningen, de DB E-Accounts, de
DB Invest rekeningen en de DB Investor Accounts, met een maximum van 25.000 EUR per
verzekerde rekening, wordt verzekerd aan de begunstigden van onderhavig contract. Een
minimale tussenkomst van 750 EUR is verplicht.
2.2. Hoeveel verzekerde rekeningen van dezelfde natuur er ook geopend zijn bij de bank op
naam van dezelfde houder, de totaalsom kan niet meer bedragen dan 50.000 EUR. De saldi
waar rekening mee gehouden wordt, zijn deze op de vooravond van het ongeval. Als de
verzekerde ten gevolge van een ongeval in het buitenland overlijdt, zullen de verzekeraars
een bijkomend bedrag van 5.000 EUR storten.
2.3. a)

b)

Als een rekening op naam van verschillende fysieke personen staat, wordt de
basisvergoeding waarvan sprake in punten 2.1. en 2.2. gedeeld door het aantal
rekeninghouders, behalve als er uitdrukkelijk één enkele begunstigde aangesteld wordt.
Als de verzekerde ouder is dan 65 jaar op de dag van het ongeval, wordt de
basisvergoeding waarvan sprake in 2.1., 2.2. en 2.3. a) met 50% verminderd.

2.4. De vergoedingen zullen slechts betaald worden aan de rekeninghouders die schriftelijk hun
aansluiting bij de verzekering kenbaar gemaakt hebben.
2.5. De verzekeraars zien af van elk verhaalrecht op de derde die verantwoordelijk is voor het
ongeval.
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Elkeen die het recht op prestaties opeist, dient :
*
*

*

het ongeval dat de dood van de verzekerde veroorzaakte te melden ;
het door de Maatschappij opgestuurde formulier ingevuld terug te sturen samen met :
een kopie van de overlijdensakte ;
een bewijs van de hoedanigheid van de begunstigde van de vergoeding ;
een attest van de bank met :
- het (de) rekeningnummer(s)
- het (de) saldo(saldi) op de vooravond van het ongeval ;
een verklaring van de behandelende arts met de doodsoorzaak op te sturen naar de
adviserende arts van de Maatschappij.

Elke vordering tot betaling van de in onderhavige voorwaarden bepaalde vergoeding verjaart 3 jaar
na het overlijden ten gevolge van een ongeval, met uitzondering van de gevallen die gestipuleerd
zijn in artikel 34 van de wet op de Landverzekeringsovereenkomst van 25 juni 1992.

4.

UITSLUITINGEN

Worden niet gedekt door onderhavige polis : de ongevallen
*
*

*

*

*
*
*
*

*

die te wijten zijn aan een gebrekkige fysieke of psychische toestand.
die de verzekerde overkomen zijn in een staat van dronkenschap of onder invloed van
verdovende middelen, tenzij kan bewezen worden dat er geen oorzakelijkheidsverband
bestaat tussen het ongeval en zijn dronken toestand of de inname van verdovende middelen.
die veroorzaakt zijn door een opzettelijke daad van de verzekerde of van de begunstigde van
de polis, door zelfmoord of door een zelfmoordpoging, door deelneming aan misdrijven of
misdaden.
die veroorzaakt zijn door een buitenlandse oorlog of burgeroorlog, door burgerlijke of militaire
onrusten, door opstand, rebellie.
Als de verzekerde in het buitenland verrast wordt door dergelijke gebeurtenissen blijft de
dekking echter gelden gedurende 14 dagen vanaf het begin van de vijandelijkheden.
die te wijten zijn aan radioactieve, mechanische warmte-effecten en andere afkomstig van
één of andere wijziging in de atoomstructuur van de materie.
die te wijten zijn aan de kunstmatige versnelling van atoomdeeltjes.
die te wijten zijn aan stralingen die afkomstig zijn van radio-isotopen.
die gebeurd zijn tijdens de vlucht met een vliegtuig, helikopter of ander luchtvaartuig als de
verzekerde deel uitmaakte van de bemanning of tijdens de vlucht een beroepsactiviteit of
andere uitoefende die met de vlucht te maken had.
die te wijten zijn aan om het even welke luchtsport, sporten die beoefend worden met een
motorvoertuig en snelheidswedstrijden (andere dan deze te voet) en elke betaalde sport in
het algemeen.

Versie 05/12/2010

