
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? 
Daylife protect (product met vergoedend karakter) is een persoonlijke ongevallenverzekering die u dekt wanneer u lichamelijke letsels 
oploopt tijdens een ongeval in uw privé-leven. 

Het is een dekking met een vergoedend karakter die de werkelijk door u geleden schade dekt op basis van het Belgisch gemeen recht 
(rekening houdend met uw persoonlijke situatie: leeftijd, beroep, inkomen,...) en de in voege zijnde vergoedingsgebruiken. 

Wat is verzekerd?

In functie van de gekozen formule (single of familie) dekken wij 
u alleen of uw hele familie:

 ✔ Single De ongevallen waarvan de verzekeringnemer 
het slachtoffer is geworden.

 ✔ Familie De ongevallen waarvan de verzekeringnemer 
het slachtoffer is geworden alsook :

 ✔ zijn(haar) samenwonende echtgeno(o)t(e) 
of de bij hen inwonende kinderen 

 ✔ hun minderjarige kinderen, zelfs als ze 
niet bij hen inwonen

 ✔ hun meerderjarige ongehuwde kinderen 
jonger dan 26 jaar, wanneer ze niet bij hen 
inwonen en hun studies verderzetten

 ✔ Hulpverlening: door AXA Assistance (02/550.05.55)
• Info line
• Onmiddellijke hulpverlening op het ogenblik van het 

ongeval
• Hulpverlening na ongeval 
• Hulpverlening in geval van overlijden

 ✔ Ongevallen in het privé-leven bij het beoefenen van lopende 
activiteiten (huishoudelijke/school-/vrijetijdsactiviteiten) of 
door uitzonderlijke gebeurtenissen (rampen, agressie, over-
tredingen, terrorisme, volksbewegingen/oproer/aanslagen)

 ✔ Overlijden  ✔ begrafeniskosten: 5.000 EUR*
 ✔ inkomensverlies en morele schade 

van de rechthebbenden: tot 
1.000.000 EUR* (behalve formule 
single)

 ✔ Blijvende 
ongeschikt-
heid (BO)

 ✔ alle schade geleden door het 
slachtoffer als gevolg van zijn blijvende 
ongeschiktheid (tot 1.000.000 EUR*) 

 ✔ naar verhouding van het percentage 
van BO

 ✔ ongeschiktheidsgrens van 5 of 30 %

Keuzedekkingen:

 – Behandelings-
kosten  

 – 5.000 EUR*
 – Eigen risico 80 EUR

 – Tijdelijke onge-
schiktheid (TO)

 – 20 EUR*/dag
 – naar verhouding van het 

percentage van TO
 – Vanaf de 31ste dag en gedurende 

maximum een jaar

* De verzekerde bedragen zijn niet geïndexeerd

Wat is niet verzekerd?

 ✘ Ziektes 
 ✘ Medische ongevallen
 ✘ Arbeidsongevallen en de ongevallen van en naar het werk
 ✘ Verkeersongevallen als bestuurder of zwakke weggebruiker
 ✘ Brand/ontploffing op openbare plaatsen 
 ✘ Uitoefenen van een sport in beroepsverband
 ✘ Volgende sporten zonder begeleiding van een monitor: zweef-

vliegen, valschermspringen, parapente, deltavliegen, ULM
 ✘ Volgende sporten: wingsuit, base jumping, elastiek- of 

benjispringen, skispringen op een skischans, skeleton en 
bobslee

 ✘ Wedstrijden voor gevechts- of verdedigingssporten waarbij 
slagen worden uitgedeeld

 ✘ Wedstrijden voor land-, lucht-, of watermotorvoertuigen 
(inbegrepen tests/verkenningsparkoersen) 

 ✘ Dronkenschap of gelijkaardige toestand
 ✘ Actieve deelname aan uitzonderlijke verzekerde gebeurte-

nissen
 ✘ Zelfmoord of zelfmoordpoging
 ✘ Oorlog
 ✘ Opzettelijk veroorzaakt schadegeval
 ✘ Kernrisico
 ✘ Hulpverlening: specifieke uitsluitingen in de algemene 

voorwaarden

Zijn er dekkingsbeperkingen?

 ! Tegemoetkomingsgrens/eigen risico/vergoedingsgrenzen: 
zie overzicht van de dekkingen 

 ! Onjuiste en foute mededeling bij contractsluiting of in de 
loop van de overeenkomst die de evaluatie van het risico 
heeft beïnvloed: indien u gekozen hebt voor een formule die 
recht geeft op een tariefvermindering die niet overeenstemt 
met uw situatie

 ! Recht van verhaal tegen u indien wij u hebben vergoed ter-
wijl wij onze prestaties hadden kunnen weigeren of vermin-
deren, alsook tegen de aansprakelijke derde van het ongeval

 ! Niet cumuleren van de vergoedingen: wij brengen elke 
tegemoetkoming van een andere verzekering of sociale 
zekerheidsinistelling die betrekking heeft op dezelfde 
vergoedingen in mindering 

 ! Voorafbestaande toestand of ziekte: wij vergoeden enkel 
de gevolgen die het ongeval zou hebben gehad indien 
deze niet hadden bestaan.
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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. U kunt kiezen voor een 
gesplitste premiebetaling mits eventueel bijkomende kosten.

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. 

Hoe zeg ik mijn contract op?

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

Wat zijn mijn verplichtingen?

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

 – In de loop van de overeenkomst: ons op de hoogte brengen van alle wijzigingen die een aanzienlijke en blijvende verzwaring van het 
risico dat de verzekerde gebeurtenis zich voordoet met zich meebrengen. 

 – Bij schadegeval: 
• alle redelijke maatregelen nemen om de gevolgen van het schadegeval te voorkomen en te beperken 
• het schadegeval zo snel mogelijk aangeven, ons onverwijld in kennis stellen van alle nuttige inlichtingen en op de vragen 

antwoorden die u worden gesteld, teneinde de omstandigheden en de omvang van het ongeval of van het schadegeval te 
kunnen vaststellen

Waar ben ik gedekt?

 ✔ Ongevallen (basisdekking en opties): Europese Unie of de gehele wereld tijdens een verblijf van maximum 3 maanden.
 ✔ Hulpverlening: in functie van hun aard zijn sommige prestaties verworven in België of in het buitenland (verblijf van maximum 

90 dagen); dat is vermeld in uw algemene voorwaarden


