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WAT IS DE PERSOONLIJKE VERZEKERING LICHAMELIJKE ONGEVALLEN ? 

Met deze verzekering hebt u financiële gemoedsrust wanneer u door 
gelijk welk ongeval uw professionele activiteiten noodgedwongen moet 
onderbreken. Het maakt niet uit of het ongeval gebeurde terwijl u uw beroep 
uitoefende of tijdens uw privé leven. Met de Persoonlijke Verzekering 
Lichamelijke Ongevallen hoeft u zich op financieel gebied geen zorgen te 
maken.  
Belangrijk: de waarborgen van deze formule gelden voor u als zelfstandige. 
Indien u een ongevallenverzekering wenst voor uw gezinsleden kan u contact 
opnemen met uw DVV consulent. 

Een ongeval is snel gebeurd en voor zelfstandigen en vrije beroepen zijn de 
gevolgen dubbel zwaar. Naast de medische kosten is er het inkomensverlies 
tijdens uw ziekenhuisopname en de revalidatie. Daarom kiezen zelfstandigen 
voor een verzekering die hen tegen beide risico’s beschermt. Maar omdat elke 
zelfstandige graag keuzevrijheid heeft, zorgt DVV voor een bijzonder flexibele 
formule. Zo hebt u de zekerheid die u zoekt. 
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Wanneer kunt u een beroep doen op de verzekering 
Persoonlijke Verzekering Lichamelijke Ongevallen?   

DE TROEVEN VAN  
DE PERSOONLIJKE VERZEKERING 
LICHAMELIJKE ONGEVALLEN  

> Wachttijd ter keuze
 Bij tijdelijke arbeidsongeschiktheid krijgt u een 

vervangingsinkomen vanaf het moment van 
uw keuze: 1ste, 16de of 31ste dag na het ongeval. 

> Alles voor uw herstel 
 Alle noodzakelijke behandelingen en kosten 

komen in aanmerking voor terugbetaling in 
functie van de verzekerde kapitaal: 
b.v. transportkosten van de plaats van het 
ongeval . Revalidatiekosten zijn eveneens 
inbegrepen zolang dat nodig is voor uw herstel.

> Bescherming van uw inkomen
 In geval van een periode van professionele 

inactiviteit verliest u niet uw inkomen. U krijgt 
een dagvergoeding tijdens uw tijdelijke of 
blijvende invaliditeit. 

Waarom de Persoonlijke Verzekering Lichamelijke Ongevallen van DVV?  

De meest uitgebreide én geruststellende bescherming ongeacht het ongeval

> Zowel voor ongevallen in de professionele als in de privésfeer 

> Voor vrijwel alle ongevallen  (zie uitsluitingen op de keerzijde)

> Persoonlijke ondersteuning zodat de schadeloosstelling snel en correct verloopt 
 

Voor alle medische kosten als gevolg van een 
ongeval
Terugbetaling van medische kosten : 
ziekenhuisopname, operaties, revalidatie, remgelden, 
... die niet door het ziekenfonds worden vergoed. 

Een vervangingsinkomen 
Zolang u arbeidsongeschikt bent, ontvangt u een 
dagvergoeding. Deze is gebaseerd op de graad van 
uw arbeidsongeschiktheid, soort activiteit en de 
vrijstelling die u verkiest. 

Een uitkering voor uw nabestaanden
Indien als gevolg van het ongeval overlijdt (tot 3 jaar 
nadien) dan krijgt uw gezin - of andere begunstigde(n) 
- een vooraf afgesproken kapitaal.

Voor veel ongevallen 
Professionele ongevallen, verkeersongevallen in 
fout, sportongevallen (uitgezonderd risicosporten), 
vrijetijdsongevallen. Elk ongeval is gedekt als het niet 
uitdrukkelijk is uitgesloten in uw contact. 

Wat valt niet onder de waarborgen van de verzekering 
Lichamelijk Ongevallen?   
!  Er is geen terugbetaling of vervangend inkomen bij ongevallen door 

dronkenschap, door een weddenschap, zware fout, opzet, zelfdoding, 
natuurramp of winstgevende sportbeoefening. Gevechtssporten, 
alpinisme, zweefvliegen en andere risicosporten zijn ook uitgesloten. 
De verzekering geldt voor u persoonlijk, niet voor gezinsleden of derden.
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De duur van de lichamelijke ongevallen verzekeringsovereenkomst Persoonlijke verzekering - Lichamelijke ongevallen is één jaar. Het 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. De verzekering is onderworpen aan het Belgisch recht. Raadpleeg 
de voorwaarden van de verzekering (het eigen risico, de gedekte goederen, de limieten van de dekking enz.) bij uw DVV consulent of de algemene voorwaarden, het informatiedocument over het 
verzekeringsproduct (IPID) en de commerciële brochure. Het is belangrijk deze documenten door te nemen voor een contract te ondertekenen. De bijzondere en de algemene voorwaarden hebben 
voorrang op de commerciële brochures en op de teksten op www.dvv.be.
Vraag een vrijblijvende offerte aan uw DVV consulent of op www.dvv.be.

Indien u niet tevreden bent, horen wij dat graag. Voor een klacht kan u in de eerste plaats terecht bij uw contactpersoon. Is dat antwoord niet voldoende, aarzel dan niet u te wenden tot de 
Klachtendienst van DVV Verzekeringen, Karel Rogierplein 11 te 1210 Brussel of via e-mail: dienstklachten@dvv.be. 
U vindt bij de voormelde contacten onvoldoende gehoor? Dan kunt u zich streeds wenden tot de Ombudsdienst van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, in 1000 Brussel, of via e-mail: info@
ombudsman.as. 
U vindt alle informatie over deze instantie onder de volgende link: http://www.ombudsman.as.

DVV is een merk- en handelsnaam van Belins NV - Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder het nummer 0037 - RPR Brussel BTW BE 0405.764.064 - Karel Rogierplein 11 - 1210 Brussel- 
NL 11/2019
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 Vragen of hulp nodig?

 Uw DVV-consulent is er voor u.

• Uw DVV-consulent onderzoekt altijd welke formule u het beste past, of dat 
nu gaat over verzekeringen of beleggingen. U hebt meestal keuze uit een 
aantal alternatieven, ‘à la carte’.

• U kunt altijd rekenen op praktische hulp bij schadegevallen. Eén telefoontje 
volstaat en uw DVV-consulent schiet in actie. U kunt alles aan hem 
overlaten.

• Wij zijn altijd tot uw dienst. U kunt op elk moment terecht bij uw DVV-
consulent voor advies en hulp. Dankzij onze bijstandscentrale kan dat zelfs 
24 uur per dag, 7 dagen op 7…

• Wij staan open voor al uw opmerkingen en suggesties. Stuur ze naar  
info@dvvlap.be. Wij sturen u binnen de 10 werkdagen een persoonlijk 
antwoord.


