INDIVIDUELE VOORZORGSVERZEKERING
Informatiedocument over het verzekeringsproduct

Ondernemingen: Cofidis NV, naamloze vennootschap naar Belgisch recht, ingeschreven bij de FSMA onder
het nummer 043235A als verzekeringsagent.
Assurances du Crédit Mutuel IARD NV, verzekeringsonderneming ingeschreven in Frankrijk, die geregeld
wordt door het Franse verzekeringswetboek.

Product: COFISECURE
Dit informatiedocument geeft een overzicht van de voornaamste waarborgen en uitsluitingen van de
overeenkomst. Het houdt geen rekening met uw specifieke noden en wensen. U vindt alle informatie
over dit product in de precontractuele en contractuele documentatie.

Over welk type verzekering gaat het?

Deze verzekering heeft tot doel een kapitaal te betalen evenals een maandelijkse forfaitaire uitkering in geval van overlijden door ongeval
van de verzekerde of in geval van volledige en permanente invaliditeit door ongeval.

Wat is verzekerd?
Om uw naasten financieel te beschermen in geval van
overlijden door ongeval of u in staat te stellen het hoofd te
bieden aan de onverwachte uitgaven in geval van volledige
en permanente invaliditeit door een ongeval(1).
De bedragen van de uitkeringen zijn onderworpen aan
plafonds die variëren naargelang van de optie die de
verzekerde bij de toetreding gekozen heeft.

DE VASTE WAARBORGEN:
 Overlijden door ongeval(1)
Het gaat om het overlijden van de Verzekerde dat rechtstreeks
te wijten is aan een gedekt Ongeval en dat aanleiding geeft
tot de opstelling van een overlijdensakte of een rechterlijke
beslissing van verdwijning. Het overlijden moet plaatsvinden
binnen een periode van maximaal 12 maanden vanaf de
datum van het ongeval. Om het hoofd te bieden aan de eerste
dringende uitgaven, betaalt de verzekeraar een kapitaal evenals
een maandelijkse forfaitaire uitkering volgens de bedragen en
de duur die zijn vastgelegd in het toetredingsformulier of het
toetredingscertificaat.
 Volledige en permanente invaliditeit door ongeval(1)
De verzekerde, die als gevolg van een ongeval, in een toestand
van permanente invaliditeit van meer dan 66% verkeert, wordt
als totaal en permanent invalide beschouwd. Het percentage
van 66% stemt overeen met de fysiologische invaliditeitsgraad
die aan de verzekerde is toegewezen, op basis van de
‘Officiële Belgische Schaal ter Bepaling van de Graad van
Invaliditeit’. Deze graad wordt bepaald, rekening houdend
met de gevolgen die op het consolidatiemoment worden
vastgesteld, zonder rekening te houden met het uitgeoefende
beroep. Als de verzekerde al invalide is bij de toetreding, wordt
enkel de invaliditeitsgraad die toe te schrijven is aan de nieuwe
invaliditeit in aanmerking genomen.
Om het hoofd te bieden aan de onverwachte uitgaven, betaalt de
verzekeraar een kapitaal evenals een maandelijkse forfaitaire
uitkering volgens de bedragen en de duur die zijn vastgelegd
in het toetredingsformulier of het toetredingscertificaat.
De maandelijkse forfaitaire uitkering kan maximaal 18 maanden
uitbetaald worden, ongeacht de gekozen optie.

Wat is niet verzekerd?
 Het overlijden door ziekte.
 De volledige en permanente invaliditeit door ziekte.
 Een schadegeval door een ongeval dat zich voordeed vóór
de toetreding.

Zijn er uitgesloten risico’s?
VOORNAAMSTE UITSLUITINGEN
! Het oorlogsrisico.
! Een nucleair ongeval.
! Zelfmoord.
! Vrijwillige ongevallen of die voortvloeien uit vrijwillige daden.
! Ongeval onder invloed van alcohol.

VOORNAAMSTE BEPERKINGEN
!K
 linische dood.
!Z
 iektes of aandoeningen worden niet als ongevallen
beschouwd, ook niet als ze plotseling en onvoorspelbaar
optreden.

TELEFONISCHE BIJSTAND:
Algemene informatie via de telefoon en de organisatie en
coördinatie van persoonsgebonden diensten.
De diensten van een gezinshulp en psychologische bijstand
in geval van invaliditeit door ongeval. In geval van overlijden
door ongeval in het buitenland, organiseert de bijstand de
repatriëring van het lichaam en de terugkeer naar België van
de gezinsleden die met u reisden.
(1) Onder ongeval verstaat men elke niet-bedoelde, nietvoorzienbare lichamelijke aantasting vanwege de Verzekerde,
uitsluitend en rechtstreeks voortvloeiend uit een plotselinge
externe oorzaak.
De aangevinkte waarborgen  zijn vast opgenomen in de
overeenkomst.
ACM IARD NV Naamloze vennootschap naar Frans recht, met een kapitaal van 201 596 720 € - 352 406 748 RCS STRASBOURG
Onderneming geregeld door het Franse verzekeringswetboek
IPID 16.36.97 - 11/2021 
Maatschappelijke zetel: 4 rue Frédéric-Guillaume Raiffeisen - STRASBOURG - FRANCE

1/2

Waar ben ik verzekerd?
De waarborgen gelden in de hele wereld.
Voor de waarborg volledige en permanente invaliditeit door ongeval echter, geldt bij een schadegeval in het buitenland, de datum van de eerste
medische vaststelling van de gezondheidstoestand in België, als begindatum voor de waarborg.



Wat zijn mijn verplichtingen?
In geval van onjuiste verklaringen, heeft de ontbinding van de verzekeringsovereenkomst als gevolg.
• Bij de toetreding tot de verzekering:
 Voor de waarborgen overlijden door ongeval en volledige en permanente invaliditeit door ongeval: meerderjarig en minder dan 70 jaar oud zijn.
• Tijdens de toetredingsperiode:
 De bijdragen betalen die voor de overeenkomst verschuldigd zijn.
• In geval van schadegeval:
 Telefonisch of per brief contact opnemen met Cofidis in de loop van de dagen, volgend op het schadegeval, en uiterlijk binnen een termijn
van 3 jaar (verjaringstermijn).
 U ontvangt dan een in te vullen dossier, dat u samen met de nodige bewijsstukken voor de samenstelling van het dossier moet terugsturen.

Wanneer en hoe betaal ik?
De bijdragen zijn maandelijks te betalen, hetzij door domiciliëring op de door de verzekerde opgegeven bankrekening, hetzij door automatische
afhouding van het krediet dat de verzekerde heeft afgesloten (de betaling van de maandelijkse premies blijft in dat geval onderworpen aan de
gebruiksvoorwaarden van het krediet zoals vastgelegd door de financiële instelling). De betalingswijze kan op elk moment gewijzigd worden.

Wanneer begint en eindigt de verzekering?
De toetreding treedt in werking op de datum van registratie van de toetredingsaanvraag, die bevestigd wordt door de verzending van een
toetredingscertificaat, op voorwaarde dat de eerste bijdrage betaald is. De waarborgen treden in werking op de toetredingsdatum.
De toetreding tot de overeenkomst wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd en loopt ten einde op de hoofdvervaldag volgend op de 75e verjaardag van
de verzekerde, behoudens opzegging zoals bepaald in de overeenkomst.

Hoe zeg ik mijn contract op?
De overeenkomst kan op elk moment opgezegd worden door middel van een aangetekende brief met ontvangstbevestiging aan de verzekeraar.
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