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LICHAMELIJKE ONGEVALLEN

Verzekering Lichamelijke Ongevallen van DVV Verzekeringen
Bescherming tegen lichamelijke ongevallen de klok rond.
Bedrijfsleiders zijn verplicht om een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten voor hun
werknemers. Vrije beroepen en zelfstandigen in hoofdberoep vallen echter niet onder die wet op de
arbeidsongevallen. Wat gebeurt er dus als u een arbeidsongeval krijgt? Of als u van een stelling valt
als u thuis aan het schilderen bent? Voor die gevallen is er de Verzekering lichamelijke ongevallen van
DVV. U bent de klok rond verzekerd tegen lichamelijke ongevallen en kunt u zo beschermen tegen de
beperkingen van het sociaal statuut van zelfstandigen (geen tussenkomst in de eerste maand van de
invaliditeit, relatief lage dagvergoedingen, geen tussenkomst bij overlijden enz.).

Een verzekeraar tot uw dienst!

De Verzekering lichamelijke ongevallen dekt:

Snel en bereikbaar 24 uur per dag, 7dagen op 7
in geval van schade (alarmcentrale)

• medische behandelingskosten op voorschrift van een arts, ook
plastische chirurgie na een verzekerd ongeval
• kosten voor de eerste prothese
• kosten voor orthopedie (zelfs wanneer dit maar voorlopig is)
• kosten van noodzakelijk medisch transport
• in geval van overlijden: transport- of repatriëringskosten
• kosten voor opsporing en redding van de verzekerde

Gespecialiseerde en beschikbare gesprekspartners
voor polis- en schadebeheer en voor de
boekhouding
Vergoeding binnen de 24 uren van zodra het
dossier volledig is

Troeven
Tussenkomst bij ongevallen in uw privé- en
professioneel leven!
Terugbetaling van medische kosten!
Vergoeding bij tijdelijke arbeidsongeschiktheid
en permanente invaliditeit!

Een offerte aanvragen?
Wend u rechtstreeks tot een consultant of relatiebeheerder.
U kunt hun gegevens bekomen via het telefoonnummer
02 286 20 97 of op onze website www.dvv.be

Tijdelijke arbeidsongeschiktheid
• Bij arbeidsongeschiktheid ontvangt u een dagvergoeding in functie
van de graad van invaliditeit en het uitgeoefende beroep.
• De storting van de vergoeding kan uitgevoerd worden vanaf de 1ste,
de 16de of de 31ste dag invaliditeit.
• De stortingen zijn beperkt in de tijd, op basis van de keuze bij de
ondertekening van het contract: standaard 1 jaar, maar dat kan
verlengd worden tot 2 jaar indien u dat wenst.
• De wachttijd (tot er een schadevergoeding wordt uitbetaald) vervalt
bij hospitalisatie.

Permanente Invaliditeit
In geval van permanente invaliditeit wordt een vergoeding
berekend op basis van de Officiële Belgische Schaal ter Bepaling
van de Graad van Invaliditeit, los van het uitgeoefende beroep.
Deze schadevergoeding wordt bepaald op het moment dat uw
gezondheidstoestand gestabiliseerd is, ten laatste 3 jaar na het
ongeval.
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Overlijden

Aanvullende inlichtingen

Bij overlijden als gevolg van een ongeluk (op slag of binnen 3 jaar
na het ongeval) vergoedt de Verzekering lichamelijke ongevallen
uw naasten.Voertuigenbijstand: de schade is niet verzekerd als het
voertuig niet correct werd vergrendeld.

DVV verzekeringen is een merk en
een handelsnaam van Belins NV,
verzekeringsonderneming gevestigd in
België en goedgekeurd onder code 0037,
Galileelaan 5, B-1210 Brussel, RPR Brussel
BTW BE 0405.764.06.

Opties (premiekortingen)
• Franchise op de waarborg medische kosten: u neemt zelf 50 euro ten
laste als u een beroep doet op deze waarborg. Een polis met franchise
komt niet tussen als uw medische kosten bijvoorbeeld beperkt blijven
tot een enkel bezoek aan uw huisarts. Ter compensatie krijgt u een
korting van 15% op de premie voor de waarborg.
• Franchise van 10, 15 of 20% op de waarborg permanente
invaliditeit: de invaliditeit is volledig gedekt (vanaf 0%) zodra het
afgesproken percentage bereikt is. In het andere geval ontvangt u geen
enkele vergoeding. Door deze optie te kiezen, kunt u de bijbehorende
premie verminderen met respectievelijk 20, 25 of 30%.

Goed om te weten
Er zijn een aantal belangrijke uitsluitingen waarbij de verzekering
Lichamelijke Ongevallen niet tussenkomt:
• ongevallen die gebeuren wanneer de verzekerde in staat van
dronkenschap of alcoholintoxicatie verkeert, of onder invloed is van
verdovende of opwekkende middelen;
• ongevallen voortspruitend uit weddenschappen, uitdagingen of een
zware fout;
• ongevallen overkomen tijdens het besturen van een luchtvaartuig.

Een schade?
Dringende bijstand 24 uur per dag, 7/7 via een telefoontje
naar het noodnummer 0800 93 300.
Deze bijstand omvat onder meer het verschaffen van diverse
inlichtingen, verschillende vormen van bijstand in geval
van problemen in het buitenland, het nemen van dringende
maatregelen in verband met de gebouwen (hulp indien de toegang
onmogelijk is, bewarende maatregelen ofdringende of tijdelijke
herstellingen na een schadegeval ...).

De verzekering Lichamelijke Ongevallen valt
onder het Belgisch recht. De voorwaarden
van de verzekering Lichamelijke Ongevallen
van DVV verzekeringen (eigen risico,
dekkingsgrenzen enz.) zijn verkrijgbaar bij
uw contactpersoon. De bijzondere en de
algemene voorwaarden hebben voorrang op
de commerciële brochures.
De duur van de overeenkomst is één
jaar. Ze wordt stilzwijgend verlengd voor
opeenvolgende periodes van één jaar, behalve
wanneer een van de partijen ze opzegt ten
minste drie maanden voor het verstrijken van
de lopende periode.
Indien u niet tevreden bent, horen wij
dat graag. Voor een klacht kan u in de
eerste plaats terecht bij uw consultant,
relatiebeheerder of polisbeheerder.
Is dat antwoord niet voldoende, aarzel dan
niet u te wenden tot de Klachtendienst van
DVV verzekeringen, Galileelaan 5 te
1210 Brussel of via e-mail:
dienstklachtendvv@dvv.be
U vindt bij de voormelde contacten
onvoldoende gehoor? Dan kunt u zich
steeds wenden tot de Ombudsdienst van de
Verzekeringen, de Meeûssquare 35, in 1000
Brussel, of per e-mail: info@ombudsman.as
U vindt alle informatie over deze instantie
onder de volgende link:
http://www.ombudsman.as.
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