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1 INLEIDING
De aanvullende verzekeringen Ongevallen en Verkeersongevallen zijn aanvullende waarborgen bij uw levensverzekeringspolis, die beide dan wel elk apart onderschreven kunnen worden bij uw levensverzekering. De Algemene Voorwaarden van
de levensverzekeringspolis zijn eveneens van toepassing op de aanvullende verzekeringen, voor zover de hierna volgende
bepalingen er niet van afwijken.

2 DEFINITIES
a) Ongeval:
Een plots voorval waarvan de oorzaak of een van de oorzaken buiten het organisme van de verzekerde ligt en dat een lichamelijk letsel tot gevolg heeft.
Met een ongeval worden gelijkgesteld:
– gezondheidsaandoeningen die het rechtstreekse en uitsluitende gevolg zijn van een gedekt ongeval;
– onopzettelijke inhalatie van gassen en dampen, de onopzettelijke inname van niet daartoe bestemde giftige of bijtende
producten;
– onopzettelijke verdrinking;
– ontwrichtingen, verwringingen, spierverrekkingen of -scheuringen, veroorzaakt door een plotse krachtinspanning;
– zonnesteken, bevriezing of bloedaandrang als zij het gevolg zijn van een gedekt ongeval;
– blikseminslag;
– steken van insecten en beten van dieren;
– bloedvergiftiging die het rechtstreekse gevolg is van een uitwendige verwonding.
Worden onder meer niet beschouwd als een ongeval:
– ziekten, welke er ook de oorzaak van zijn, alsook de lichamelijke letsels die er rechtstreeks of onrechtstreeks door veroorzaakt worden (zoals aanvallen van beroerten, van vallende ziekten, …);
– (poging tot) zelfmoord;
– gevolgen van heelkundige ingrepen die niet genoodzaakt worden door een ongeval.
b) Verkeersongeval:
Een ongeval dat de verzekerde overkomt op de openbare weg tijdens zijn deelname aan het verkeer als:
– bestuurder of passagier van om het even welk al dan niet gemotoriseerd voertuig, geheel of gedeeltelijk ontworpen voor
het vervoer van personen;
– voetganger, wanneer een voertuig betrokken is in het ongeval.
c) Fysiologische ongeschiktheid:
De vermindering van de fysische integriteit van de verzekerde, zonder rekening te houden met de weerslag ervan op het
vermogen tot het uitoefenen van een beroep. Haar graad wordt bepaald bij medische beslissing, gesteund op de ‘Officiële
Belgische Schaal ter bepaling van de Graad van Invaliditeit’.
d) Economische ongeschiktheid:
De vermindering van de arbeidsgeschiktheid van de verzekerde als gevolg van de fysiologische ongeschiktheid.
Haar graad wordt bepaald in functie van het beroep van de verzekerde, zijn herscholingsmogelijkheden en zijn aanpassingsmogelijkheden aan een ander beroep, waarbij zijn kennis, zijn aanleg en zijn sociale situatie in aanmerking worden genomen.
De beoordeling van de graad is onafhankelijk van om het even welk ander economisch gegeven.
e) Consolidatie:
Het ogenblik waarop er geen gunstig vooruitzicht meer is op genezing en als gevolg daarvan geen aanzienlijke verbetering
meer kan optreden in de fysiologische en/of economische ongeschiktheid, waardoor de ongeschiktheid blijvend wordt.

3 WAARBORGEN
Voor zover voorzien binnen de bepalingen van de Algemene en Bijzondere Voorwaarden verbindt Mercator Verzekeringen NV
zich tot betaling van het verzekerde kapitaal wanneer de verzekerde lichamelijk letsel oploopt, afhankelijk van de gekozen
waarborg(en), door een ongeval en/of door een verkeersongeval met als gevolg:
– het overlijden binnen één jaar, te rekenen vanaf de datum van het (verkeers)ongeval;
– of een graad van blijvende ongeschiktheid die op economisch óf op fysiologisch gebied op 100 % wordt vastgesteld.
– of een graad van blijvende gedeeltelijke ongeschiktheid die én op economisch én op fysiologisch gebied op minstens
67 % wordt vastgesteld.
De ongeschiktheidsgraad wordt, bij de bepaling ervan, verminderd met de ongeschiktheidsgraad die het gevolg is van een
niet-gedekte vooraf bestaande toestand of van een niet-gedekt risico.
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In geval van overlijden betaalt Mercator Verzekeringen NV het verzekerde kapitaal aan de begunstigde(n) bij overlijden, behoudens indien de Bijzondere Voorwaarden hiervan afwijken.
In geval van blijvende ongeschiktheid betaalt Mercator Verzekeringen NV, na consolidatie van de letsels, het voorziene kapitaal
uit aan de verzekeringnemer, behoudens indien de Bijzondere Voorwaarden hiervan afwijken.
Voor elk van de verzekerde waarborgen Ongevallen en Verkeersongevallen wordt het kapitaal dat voorzien is in de Bijzondere
Voorwaarden slechts eenmaal uitgekeerd.

4 AANVANG, SCHORSING EN EINDE VAN DE AANVULLENDE VERZEKERINGEN
De waarborg (Verkeers)Ongevallen wordt verleend vanaf de datum aangeduid in de Bijzondere Voorwaarden en ten vroegste
nadat de eerste premie voor uw levensverzekeringspolis en die van de aanvullende verzekering(en) (Verkeers)Ongevallen
zijn betaald.
De duur van de aanvullende verzekering (Verkeers)Ongevallen is gelijk aan die van de levensverzekeringpolis waaraan ze
gekoppeld is, tenzij anders bedongen is in de Bijzondere Voorwaarden van de levensverzekering.
De verzekeringnemer heeft het recht om op elk ogenblik en onafhankelijk van het verloop van de levensverzekering de premiebetaling van deze aanvullende verzekering stop te zetten.
Bij niet-betaling van een premie kunnen wij de waarborgen schorsen of de verzekering opzeggen. Hiervoor stellen wij de
verzekeringnemer per aangetekende brief in gebreke. In deze brief herinneren wij hem aan de vervaldag van de premie en
wijzen wij hem op de gevolgen van de niet-betaling van de premie. De schorsing van de waarborgen of de opzegging van de
verzekering gaat onmiddellijk in indien de premie niet wordt betaald binnen een termijn van 15 dagen, te rekenen vanaf de
verzendingsdatum van de aangetekende brief. Nieuwe schadegevallen zijn dan niet meer verzekerd.
Een schorsing van de waarborgen kan ongedaan worden gemaakt door betaling van de achterstallige premies, vermeerderd
met de eventuele verwijlintresten.
Tijdens de schorsingsperiode hebben wij het recht om de verzekering op te zeggen. Indien we ons dat recht in de ingebrekestelling hebben voorbehouden, gaat de opzegging ten vroegste in na het verstrijken van een termijn van 15 dagen te rekenen vanaf
de eerste dag van de schorsing. Indien we ons dat recht niet hebben voorgehouden in de ingebrekestelling zal de eventuele
opzegging gebeuren via een nieuw aangetekend schrijven.
De aanvullende verzekering wordt beëindigd:
– op de einddatum van de levensverzekering waaraan ze gekoppeld is of op de einddatum van de aanvullende verzekering,
indien deze verschillend is van de einddatum van de levensverzekering;
– door het voorvallen van een verzekerd (verkeers)ongeval, waardoor het verzekerd kapitaal wordt uitgekeerd;
– bij afkoop, reductie, opzegging, verbreking of vernietiging van de levensverzekeringspolis;
– vanaf het ogenblik dat het kapitaal overlijden niet meer verzekerd is in de (facultatieve) overlijdensverzekering;
– bij stopzetting van de premiebetaling.

5 VERZEKERINGSGEBIED
De waarborg Ongevallen of Verkeersongevallen geldt over de hele wereld, voor zover de verzekerde zijn gewone verblijfplaats
in België heeft en medische controle door ons mogelijk maakt zonder dat wij daarvoor bijkomende kosten moeten maken of
buitengewone inspanningen moeten verrichten.

6 UITGESLOTEN RISICO’S
Mercator Verzekeringen NV verleent geen dekking zowel in het kader van de waarborg Ongevallen als in het kader van de
waarborg Verkeersongevallen, voor (verkeers)ongevallen die plaatshebben onder de volgende omstandigheden:
a) een opzettelijke daad van de verzekerde, behalve in geval van redding van personen of goederen;
b) verzekerden die een ongeval veroorzaken door grove schuld, nl. in een staat van dronkenschap, alcoholintoxicatie of een
gelijkaardige toestand die het gevolg is van het gebruik van andere middelen dan alcoholische dranken;
c) verzekerden die een ongeval veroorzaken door het uitlokken van of deelname aan weddenschappen of uitdagingen;
d) vrijwillige deelname door de verzekerde aan misdaden, wanbedrijven of vechtpartijen, tenzij in geval van wettige zelfverdediging;
e) wanneer de verzekerde geen geldig rij- of vaarbewijs bezit op het ogenblik van het verkeersongeval;
f) verzekerden die de wettelijke verplichting tot het dragen van de veiligheidsgordel niet nakwamen;
g) verzekerden die plaatsgenomen hebben in een voertuig wanneer zij wisten dat de bestuurder zich in een staat van alcoholintoxicatie, dronkenschap of onder invloed van verdovende of opwekkende middelen bevond, tenzij de verzekerden
in al deze gevallen aantonen dat er geen oorzakelijk verband bestaat tussen het ongeval en deze omstandigheden;
h) voor ongevallen te wijten aan natuurrampen (aardbevingen, lawines, druk van sneeuwmassa’s, overstromingen en windhozen);

0096-0920L0000.01-01092011

4

i) arbeidsconflicten, stakingen, lock-outs, oproer of daden van sabotage tenzij bewezen kan worden dat:
–		 er geen verband bestaat tussen deze gebeurtenissen en het overlijden of ongeschiktheid van de verzekerde, of
–		 de verzekerde er niet actief aan deelnam, of
–		 de verzekerde enkel optrad als lid van de ordestrijdkrachten, of
–		 om zichzelf of zijn goederen te beveiligen;
j) (burger)oorlog, volksbeweging, aanslagen of gelijkaardige feiten. Deze risico’s zijn wel gedekt tijdens het verblijf van de
verzekerde in het buitenland indien:
–		 een conflict uitbreekt tijdens het verblijf van de verzekerde en kan bewezen worden dat hij er niet actief aan deelnam,
of
–		 de verzekerde vertrekt naar een land in staat van (burger)oorlog en Mercator Verzekeringen NV hiervan vóór het vertrek
op de hoogte werd gebracht, schriftelijk haar akkoord voor vertrek heeft gegeven en er kan bewezen worden dat de
verzekerde niet actief deelnam aan het conflict;
k) atoomreacties, radioactiviteit en ioniserende stralen, behalve bij medisch vereiste bestralingen;
l) ongevallen die gebeuren tijdens het gebruik van quads of van twee- of driewielige gemotoriseerde voertuigen die
een cilinderinhoud hebben van meer dan 49 cc of waarvan de maximumsnelheid op een vlakke weg meer bedraagt
dan 40 km per uur;
m) verzekerden die een ongeval veroorzaken tijdens voorbereiding op of deelname aan snelheids-, regelmatigheids- of behendigheidswedstrijden met rij- of vaartuigen. Toeristische rally’s of zoektochten blijven evenwel verzekerd.
In het kader van de waarborg Ongevallen verlenen wij evenmin dekking voor ongevallen die plaatshebben onder de volgende
omstandigheden:
a) aan verzekerden voor ongevallen overkomen tijdens luchtreizen:
–		 met een toestel dat niet voor personenvervoer bestemd is;
–		 als piloot, bemanningslid of als uitvoerder van een bedrijvigheid tijdens de vlucht in verband met de vlucht of het toestel;
b) tijdens de beoefening in clubverband van voetbal, rugby en ijshockey;
c) tijdens de beoefening in officiële wedstrijden en competities of tijdens de training ter voorbereiding van dergelijke evenementen met betrekking tot de skisport, bobsleeën, skeleton en om het even welke andere wintersport, en ook gevechts- of
verdedigingssporten en wielrennen;
d) tijdens de beoefening van valschermspringen, zweefvliegen, deltaplane, parasailing, elastiekspringen, jacht, speleologie,
alpinisme, kanovaren of rafting op wildwater en de onderwatersport met autonoom ademhalingsapparaat;
e) tijdens het maken van bergtochten buiten de goed begaanbare wegen;
f) tijdens de beoefening van elke sport in competitieverband met dieren of vaartuigen;
g) tijdens alle weinig beoefende en bijzonder gevaarlijke sportieve activiteiten;
h) wanneer de verzekerde als bestuurder, bemanningslid of passagier van een met motorkracht aangedreven toestel deelneemt aan wedstrijden of competities waarin tijd of snelheid een rol speelt of zich oefent voor of deelneemt aan proeven
ter voorbereiding van dergelijke evenementen;
i) tijdens de uitoefening van het beroep van boomsnoeier, brandweerman, dakwerker, steen- of marmerzager, leidekker,
ruiten- of gevelwasser, acrobaat of dierentemmer wanneer het ongeval door de beroepsactiviteit werd veroorzaakt;
j) tijdens het beroepshalve:
–		 werken aan elektrische hoogspanningslijnen of -installaties; in mijnen, putten, steengroeven met mijngangen; op ladders van meer dan 4 meter hoogte, daken, stellingen of steigers; op bouw- of afbraakwerven;
–		 monteren of demonteren van steigers en liften; mechanisch dorsen van de oogst; gebruiken van houtbewerkingsmachines; fabricage, gebruik en behandeling van vuurwerk en springstoffen.
Indien de wetgeving dit toelaat, kan Mercator Verzekeringen NV echter wel dekking verlenen voor bepaalde bijzondere risico’s
mits dit wordt vermeld in de Bijzondere Voorwaarden.

7 SCHADE VEROORZAAKT DOOR TERRORISME
Schade die veroorzaakt wordt door terrorisme is verzekerd overeenkomstig de wet van 1 april 2007. Wij zijn hiervoor toegetreden tot de VZW TRIP (Terrorism Reinsurance and Insurance Pool). In het kader van deze wet werd een Comité opgericht dat
bevoegd is voor de erkenning van de schadegevallen en de vaststelling van de uit te keren schadebedragen.
Voor het geheel van onze verbintenissen aangegaan ten opzichte van al onze verzekerden dekken wij , overeenkomstig de
bepalingen van deze wet, gezamenlijk met alle andere maatschappijen die lid zijn van de VZW TRIP en met de Belgische staat
de door het Comité per kalenderjaar erkende schadegevallen tot een bedrag van 1 miljard euro. Dit bedrag wordt jaarlijks op
1 januari aangepast aan het indexcijfer der consumptieprijzen met als basis het indexcijfer van december 2005.
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8 SCHADEREGELING
Aangifte
Een (verkeers)ongeval met dodelijke afloop moet onmiddellijk en ten laatste binnen 8 dagen na het ongeval schriftelijk worden
aangegeven aan Mercator Verzekeringen NV, en moet vergezeld zijn van een medisch attest met de juiste oorzaak van het
overlijden en een gedetailleerd verslag over de omstandigheden van het (verkeers)ongeval.
Een (verkeers)ongeval dat een belangrijke blijvende ongeschiktheid tot gevolg kan hebben, moet worden aangegeven binnen
15 dagen te rekenen vanaf de dag van het ongeval. De aangifte moet vergezeld zijn van een medisch attest, met vermelding van:
– de datum van aanvang en de oorzaak van de ongeschiktheid;
– de aard van de aandoening;
– de vermoedelijke duur en de graad van de ongeschiktheid;
– een gedetailleerd verslag van de omstandigheden van het (verkeers)ongeval.
Indien bij laattijdige aangifte niet kan worden aangetoond dat de aangifte zo snel als redelijkerwijs mogelijk werd ingediend,
zal de aangifte worden geweigerd of zullen wij onze prestaties ervoor aanpassen in functie van het door ons geleden nadeel.
Medische controle
De verzekerde geeft Mercator Verzekeringen NV het recht om zijn gezondheidstoestand op ieder ogenblik te controleren. Hij
verbindt zich ertoe hieraan iedere medewerking te verlenen. Indien deze controle onmogelijk wordt gemaakt door de verzekerde, mogen wij onze tussenkomst weigeren of stopzetten.
De verzekerde machtigt zijn geneesheer om aan de raadgevende geneesheer van Mercator Verzekeringen NV alle inlichtingen
mee te delen die deze laatste nuttig acht.
Alle maatregelen die noodzakelijk zijn om de genezing te bespoedigen, moeten zo snel mogelijk genomen worden en iedere
voorgeschreven medische behandeling moet strikt worden gevolgd. Indien de verzekerde een door zijn geneesheer opgelegde en door de medische wetenschap erkende en als passend gekwalificeerde behandeling niet volgt, kunnen wij onze
tussenkomst weigeren of stopzetten.
Indien valse verklaringen worden afgelegd of valse attesten worden voorgelegd of inden bepaalde feiten en omstandigheden
opzettelijk voor de maatschappij worden verzwegen, kan zij haar tussenkomst weigeren of stopzetten en de ten onrechte
uitgekeerde bedragen, samen met de wettelijke interesten, terugvorderen.
Vaststelling van de ongeschiktheidsgraad en van de consolidatie
De ongeschiktheidsgraad en de consolidatie zal door de raadgevende geneesheer van Mercator Verzekeringen NV bepaald
worden.
Bij de bepaling van de ongeschiktheidsgraad wordt deze verminderd met het gedeelte dat toe te schrijven is aan letsels of
aandoeningen die reeds bestonden vóór het afsluiten van de verzekeringspolis of die veroorzaakt werden door factoren of
omstandigheden die door deze polis niet gedekt zijn.
Uitkering
De uitkering aan de begunstigde(n) gebeurt na de ontvangst van de volgende documenten:
– een door de maatschappij toegezonden uitkeringskwitantie ondertekend door de begunstigde(n);
– een bewijs van leven van de begunstigde(n);
– een kopie (voor- en achterkant) van de identiteitskaart van de begunstigde(n);
De uitkering na het overlijden van de verzekerde, kan daarenboven slechts gebeuren nadat wij de volgende documenten
hebben ontvangen :
– een uittreksel uit de overlijdensakte van de verzekerde;
– een akte van erfopvolging (bij de notaris) of een attest van erfopvolging (bij de notaris of bij de ontvanger van het successiekantoor) waarin de identiteit van de erfgerechtigden wordt vermeld.

9 INDEPLAATSSTELLING
Wanneer Mercator Verzekeringen NV een uitkering heeft verricht in het kader van de aanvullende verzekering (Verkeers)Ongevallen, treedt zij in al de rechten en vorderingen van de begunstigde.
Dat betekent dat wij onze uitkering geheel of gedeeltelijk kunnen recupereren van derden die aansprakelijk zijn voor het
(verkeers)ongeval, met uitzondering van de recuperatie van een morele schadevergoeding.
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U kunt uw klacht ook kenbaar maken aan:
Ombudsdienst Verzekeringen vzw
de Meeûssquare 35 - 1000 Brussel - Tel. +32 2 547 58 71 - Fax +32 2 547 59 75 - info@ombudsman.as
U behoudt natuurlijk ook het recht om naar de rechtbank te stappen.

Mercator Verzekeringen NV – Verzekeringsonderneming toegelaten onder codenr. 0096 met FSMA-nr. 24.941 A
Maatschappelijke zetel: City Link, Posthofbrug 16, 2600 Antwerpen, België
Tel.: +32 3 247 21 11 – Fax: +32 3 247 27 77 – info@mercator.be – www.mercator.be – Baloise Group
RPR Antwerpen – BTW BE 0400.048.883 – IBAN: BE31 4100 0007 1155 – BIC: KREDBEBB

Verzekeringsonderneming toegelaten onder codenr. 0096 met FSMA-nr. 24.941 A om de takken 1 'Ongevallen', 21 ‘Levensverzekeringen’ (KB van 04/07/1979 - BS van 14/07/1979) en 23 ‘Levensverzekeringen in verband met beleggingsfondsen’ (KB van 30/03/1993 - BS van 07/05/1993) te beoefenen - 0920.LEV. 09.11
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Wij doen elke dag ons best om u een optimale service te bieden.
Bent u toch niet helemaal tevreden of hebt u een opmerking?
Laat het ons weten, dan kunnen wij onze diensten verder verbeteren en u helpen.
U kunt ons bellen (+32 78 155 056) of mailen (ombudsdienst@mercator.be).

