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Ongevallenverzekering?
Ik heb toch al een
hospitalisatieverzekering?
De hospitalisatieverzekering regelt de kosten van uw
ziekenhuisopname en -verblijf, zonder vergoeding bij
invaliditeit of overlijden. De nazorg die in een hospitalisatieverzekering kan gedekt zijn is beperkt en zal nooit
volstaan bij langere revalidatie.

Ben ik niet verzekerd via
mijn autoverzekering voor
mijn eigen kosten?

Al uw verzekeringen
onder 1 dak
Alle soorten verzekeringen (auto, woning, aansprakelijkheid, pensioen, ziekenhuiskosten,
ongevallen, ………) van verschillende merken.
We adviseren u niet alleen bij het onderschrijven (met
uitleg over mogelijke deelwaarborgen en beperkingen),
maar staan u ook met raad en daad bij wanneer u een
schadegeval heeft.
U kan ons ook altijd gratis volledig nazicht van uw bestaande verzekeringsdossier vragen (ook wanneer
uw polissen (nog) niet via ons kantoor lopen.

Baloise Insurance

Ongevallenverzekering

Neen. De ‘gewone’ verzekering bestaat uit Burgerlijke Aansprakelijkheid die schade aan derden vergoedt (nooit aan
uzelf) en uit Rechtsbijstand (al dan niet bij aparte verzekeraar) die zal helpen om uw kosten bij een aansprakelijke
tegenpartij te verhalen. Zonder een aansprakelijke derde is
er u via de autoverzekering nooit een eigen vergoeding.

Is ziekte verzekerd?
Neen. Het moet gaan om een ongeval met een plotse
(uitwendige) oorzaak of aanleiding.

Wie wordt als gezin beschouwd?

verzekeringen
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Iedereen die in gezinsverband onder hetzelfde dak samenwoont. Ook kotstudenten zijn verzekerd.

Zorgt mijn werkgever hier niet voor?
Enkel bij een arbeids(weg)ongeval zal de wettelijke verzekering van uw werkgever tussenkomen. Dit geldt dus niet
voor een privé ongeval.

Het is belangrijk om ook even na te kijken of u gedekt
bent voor uw aansprakelijkheid (u kan in uw privéleven wel
degelijk ‘in fout’ gesteld worden voor de schade van een
derde). Een familiale verzekering biedt hier een oplossing.
Rechtsbijstand kan hierin zijn opgenomen of lopen bij een
aparte gespecialiseerde maatschappij.
Een hospitalisatieverzekering vergoedt ziekenhuiskosten
(ook bij ziekte).
Zeker een zelfstandige kan een verzekering gewaarborgd
inkomen bij arbeidsongeschiktheid overwegen.
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Vraag ons vrijblijvend advies

Onafhankelijk verzekeringsadvies
Kantoor Peeters

Ongevallenverzekering
Bij de ongevallenverzekering hebt u de keuze uit een
verzekeringsdekking
■ Verkeersdeelnemer
Terwijl onderweg
Bijvoorbeeld met fiets, auto of openbaar vervoer
■ Privéleven
Als verkeersdeelnemer én in de vrije tijd
Bijvoorbeeld werkend in de tuin of tijdens
beoefenen hobby
Rijden met een bromfiets is automatisch verzekerd.
Motorrijden (+50 cc) is verzekerbaar met bijpremie van
30%.

■

■

Premie per jaar*

Waarborgen:
Blijvende invaliditeit
Overlijden
Begrafeniskosten
Medische kosten
Dagvergoeding (optie)

Formule en waarborgen
Formule 1
- Overlijden
7.500 €
- Blijvende invaliditeit basis
15.000 €
- 100% invaliditeit
45.000 €
- Medische kosten
2.500 €
- Dagvergoeding (optie) 7,50 €

Hoeveel wordt er betaald bij schade?
-		Er wordt bedrag afgesproken dat wordt betaald
volgens 1 van de 3 formules.
Voor zelfstandigen met dekking tijdens het beroepsleven of voor niet standaard verzekerde sporten
zoals speleologie, zweefvliegen, jetskiën, duiken met
lucht, …. Zijn er aangepaste oplossingen op maat.

Formule 2
- Overlijden
12.500 €
- Blijvende invaliditeit basis
25.000 €
- 100% invaliditeit
75.000 €
- Medische kosten
4.000 €
- Dagvergoeding (optie) 12,50 €

Iedereen van het gezin is het hele jaar door verzekerd.
Als je alleenstaand bent geniet je van 25% korting.

Formule 3
- Overlijden
20.000 €
- Blijvende invaliditeit basis
38.000 €
- 100% invaliditeit
114.000 €
- Medische kosten
5.000 €
- Dagvergoeding (optie) 19,00 €

Uw verzekeringshulp
bij ongevallen

*

Samenvatting zonder contractuele waarde 10/2017
Volledige algemene voorwaarden of productfiche te bekomen op eenvoudige vraag

Verzekeringsmaatschappij:
BALOISE BELGIUM NV
Posthofbrug 16 - 2600 Antwerpen
Toegelaten onder codenr. 0096

Verzekeringsmakelaar:
KANTOOR PEETERS Comm.V
Mechelsesteenweg 241 - 1933 Sterrebeek
Erkenning FSMA 10116A

Verkeer

Vrije tijd

45 €

106 €

+ 22 €

+ 30 €

68 €

155 €

+ 38 €

+ 57 €

98 €

215 €

+ 55 €

+ 77 €

Bedragen door verzekeringsmakelaar afgerond op het hogere geheel getal, inclusief
verzekeringstaks en inningskost makelaar
Dit is geen verzekeringsvoorstel, -aanbod of -contract. Het is ook geen bevestiging van
verzekeringsdekking en verplicht verzekeringsmaatschappij of makelaar niet tot aanvaarding of
onderschrijving. Onder voorbehoud van tikfouten en wijzigingen

