
    
 

Algemene voorwaarden ‘voorlopige dekking overlijden door ongeval’ 

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de voorlopige dekking ‘overlijden door ongeval’, 
die door ons wordt verstrekt in afwachting van de definitieve onderschrijving van een “Hypo Care’, 
“Hypo Care+”, “Omni Care”, “Succession Care” of “Donation Care” overeenkomst. In bepaalde 
gevallen is de onderschrijving van een dergelijke overeenkomst immers afhankelijk van een medisch 
en/of financieel onderzoek. De voorlopige dekking ‘overlijden door ongeval’ heeft tot doel om, 
gedurende een beperkte periode en voor een beperkt bedrag, de verzekerde reeds te dekken tegen 
het risico van overlijden door ongeval in afwachting van de te vervullen medische en/of financiële 
formaliteiten.  

1. Wat moet ik in deze aanvullende algemene voorwaarden verstaan onder …?  

“Wij / ons”  

NN Insurance Belgium N.V., de verzekeringsmaatschappij  

“U”  

De verzekeringsnemer. De persoon die de verzekering aangaat. 

“De verzekerde” 

 De persoon waarvan het risico op overlijden door ongeval het voorwerp is van deze overeenkomst en 
die in de bevestigingsbrief wordt vernoemd.  

“De begunstigde”  

De persoon aan wie een kapitaal wordt uitgekeerd bij overlijden door ongeval van de verzekerde. Dit 
kunnen ook meerdere personen zijn. In deze algemene voorwaarden spreken we voor de leesbaarheid 
steeds over “de begunstigde”. 

“Het verzekerd kapitaal” 

Het bedrag vermeld in de bevestigingsbrief dat wij bij overlijden van de verzekerde uitkeren aan de 
begunstigde, te verminderen met eventueel wettelijk verplichte inhoudingen.  

“Ongeval” 

Een plotse gebeurtenis met de dood van de verzekerde tot gevolg binnen de 365 dagen nadat die 
gebeurtenis plaats vond, en waarvan de oorzaak uitwendig is d.w.z. niet te herleiden tot de geestelijke 
of lichamelijke toestand van de verzekerde. 

“De bevestigingsbrief”  

De door ons opgestelde brief aan u gericht die de voorlopige dekking ‘overlijden door ongeval’ 
bevestigt. De bevestigingsbrief verwijst naar een verzekeringsvoorstel en dient steeds samen met dit 
verzekeringsvoorstel en deze algemene voorwaarden te worden gelezen. Er is slechts dekking als het 
verzekeringsvoorstel, waarnaar in de bevestigingsbrief wordt verwezen, door u werd ondertekend 
(hetzij manueel, hetzij elektronisch) en overhandigd aan de tussenpersoon en wanneer de 
tussenpersoon de bevestigingsbrief heeft ondertekend. 



    
 

2. Is elk ongeval gedekt? 

Worden niet beschouwd als ongeval: 

• Zelfmoord of het overlijden als gevolg van een poging tot zelfmoord; 
• Een opzettelijke daad op uw aanzet of met goedvinden van u, de verzekerde of elke andere 

persoon die een belang heeft bij een uitkering; 
• Een gerechtelijke veroordeling, een misdaad of opzettelijk misdrijf, gepleegd door de 

verzekerde; 

Wij verlenen ook geen dekking indien het overlijden verband houdt met ongevallen die het directe of 
indirecte gevolg zijn van: 

• Het gebruik door de verzekerde van alcohol of andere verdovende middelen; 
• Deelname door de verzekerde aan (trainingen voor) snelheidswedstrijden; 
• Professionele sportbeoefening door de verzekerde; 
• Een roekeloze daad van de verzekerde; 
• Oorlog, oproer of terrorisme; 
• Nucleaire ongevallen; 
• Het gebruik als inzittende (piloot, bemanning, passagier) van een luchtvaartuig in het kader 

van een competitie, demonstratie, snelheidstest, luchtraid, oefen- of proefvlucht, record of 
recordpoging of wanneer het luchtvaartuig een prototype was of een militair luchtvaartuig 
dat niet voor vervoer bestemd was. 
 

3. Welk bedrag wordt er verzekerd?  

Het verzekerd kapitaal wordt vermeld in de bevestigingsbrief en is gelijk aan het (initieel) verzekerd 
bedrag zoals vermeld in het verzekeringsvoorstel, maar beperkt tot een absoluut maximum van EUR 
500.000. 

4. Is deze dekking cumuleerbaar met andere, al dan niet voorlopige, dekkingen?  

Een eventuele uitkering van deze dekking is cumuleerbaar met andere voorlopige dekkingen 
‘overlijden door ongeval’ met dezelfde verzekerde, maar het totaal uitgekeerde bedrag is in alle 
gevallen beperkt tot EUR 500.000. In voorkomend geval zal de uitkering van deze voorlopige dekking 
pro rata de som van de voorlopige dekkingen ‘overlijden door ongeval’ beperkt worden. 

Een eventuele uitkering van deze dekking is in geen geval cumuleerbaar met een uitkering op basis 
van de polis, die volgend op het verzekeringsvoorstel wordt opgemaakt. 

Een eventuele uitkering van deze dekking is ook cumuleerbaar met andere reeds lopende dekkingen 
bij overlijden van dezelfde verzekerde, maar in voorkomend geval wordt het absolute maximum van 
de dekking ‘overlijden door ongeval’, zijnde EUR 500.000, verminderd met de som van de andere reeds 
lopende dekkingen. (Indien de som van de andere reeds lopende dekkingen meer dan EUR 500.000 
bedraagt, kan er derhalve geen uitkering plaatsvinden voor de voorlopige dekking ‘overlijden door 
ongeval’, ongeacht het bedrag vermeld in de bevestigingsbrief). 

  



    
 

5. Wanneer begint en eindigt deze dekking?  

Deze voorlopige dekking ‘overlijden door ongeval’ begint onmiddellijk te lopen bij de opmaak van de 
bevestigingsbrief. Zoals onder punt 1 vermeld, is er evenwel slechts dekking als het 
verzekeringsvoorstel, waarnaar in de bevestigingsbrief wordt verwezen, door u werd ondertekend 
(hetzij manueel, hetzij elektronisch) en overhandigd aan de tussenpersoon en wanneer de 
tussenpersoon de bevestigingsbrief heeft ondertekend. 

Deze voorlopige dekking ‘overlijden door ongeval’ eindigt: 

• Op het ogenblik dat uw definitieve overeenkomst, volgend uit het verzekeringsvoorstel, wordt 
opgesteld; of 

• Op het ogenblik dat wij u meedelen dat wij de overeenkomst niet wensen af te sluiten; of 
• Wanneer u ons of de tussenpersoon meedeelt dat u de overeenkomst niet wenst af te sluiten; 

of 
• Wanneer wij deze voorlopige dekking éénzijdig schriftelijk herroepen; 
• In ieder geval ten laatste één maand na de opmaak van de bevestigingsbrief 

 
6. Wie is de begunstigde van deze voorlopige dekking?  

De begunstigde is deze zoals aangeduid in het verzekeringsvoorstel waarnaar wordt verwezen in de 
bevestigingsbrief. 

7. Hoe verloopt de aangifte en de uitkering? 

Ieder ongeval moet ons ten laatste binnen de 30 dagen gemeld worden. Bij een laattijdige aangifte 
kunnen wij onze tussenkomst verminderen met de door ons geleden schade als gevolg van de 
laattijdige aangifte. De aangifte moet de plaats, de datum, het uur en de omstandigheden van het 
overlijden vermelden. 

De volgende documenten moeten zo spoedig mogelijk aan ons worden overgemaakt: 
 een uittreksel van de overlijdensakte; 
 een medisch attest met de verklaring dat het overlijden het gevolg is van een ongeval; 
 een kopie van de akte van bekendheid; 
 een kopie van de identiteitskaart van de begunstigde. Indien de begunstigde een minderjarige 

is, een attest van voogdijschap en een kopie van de identiteitskaart van de 
vertegenwoordiger. 

Over het algemeen zullen die documenten voor ons volstaan, maar indien wij het nodig achten, 
kunnen wij eisen dat de begunstigde bewijst dat het overlijden niet het gevolg is van een uitgesloten 
risico, zoals beschreven onder punt 2. 

Op basis van deze informatie delen we aan de begunstigde mee in welke mate we tussen gaan komen. 
We gaan er van uit dat de begunstigde dit aanvaardt wanneer hij na 30 dagen niet heeft laten weten 
dat hij hier niet mee akkoord is. De uitkering gebeurt vervolgens binnen de 30 dagen nadat we van de 
begunstigde zijn akkoord krijgen (of nadat de periode van 30 dagen om te reageren, verstreken is). 
Indien er meerdere begunstigden zijn, kunnen wij vragen dat er één begunstigde wordt gemachtigd 
om in naam van alle begunstigden de uitkering in ontvangst te nemen. 

 



    
We keren het nettobedrag uit. Dat is het verzekerde bedrag na aftrek van eventuele wettelijke 
inhoudingen en kosten of vergoedingen die aan ons of aan derden (bijvoorbeeld een pandhouder) nog 
verschuldigd zouden zijn. 

We kunnen weigeren om uit te keren of de uitgekeerde som terugvorderen ingeval van fraude bij de 
aangifte. 

We vergoeden geen interest voor een vertraging in enige uitkering ingevolge een omstandigheid 
onafhankelijk van onze wil, zoals wanneer de prestaties niet worden opgevorderd, de stukken niet 
volledig of niet in orde zijn, enz. 

8. Hoeveel bedraagt de premie? 

Deze voorlopige dekking ‘overlijden door ongeval’ is gratis. U dient hiervoor dus geen premie te 
betalen. 

9. Kunnen wij deze aanvullende algemene voorwaarden wijzigen? 

Ja, maar enkel om gegronde redenen (zoals bijvoorbeeld wijzigende wet- of regelgeving) en in goede 
trouw. In dat geval lichten wij u hierover schriftelijk in en melden we u vanaf wanneer die nieuwe 
aanvullende algemene voorwaarden van toepassing zijn. 

10. Hoe kan u met ons communiceren? 

U kan met ons per post of elektronisch communiceren, tenzij dit omwille van de wet anders moet. Als 
u met ons elektronisch communiceert, kunnen wij ook elektronisch antwoorden. Communicatie 
tussen u en ons gebeurt op het laatst gekende onderling meegedeelde adres. 

11. Hoe kunt u een klacht indienen? 

Klachten kunnen ingediend worden bij: 

• NN Insurance Belgium, Quality Care Center, Fonsnylaan 38, 1060 Brussel,  
klachten@nn.be 

• De ombudsman van de verzekeringen: De Meeussquare 35, 1000 Brussel,  
Website: www.ombudsman-insurance.be - Email: info@ombudsman-insurance.be 

Het indienen van een klacht bij onze klachtendienst of de ombudsman ontneemt u niet het recht om 
uw zaak voor een rechtbank te brengen, maar enkel de Belgische rechtbanken zijn bevoegd. 

12. Hoe gaan wij om met eventuele belangenconflicten? 

Ons beleid in dit verband is beschreven op onze website www.nn.be. U kan dit document ook op 
eenvoudig verzoek bekomen. 

13. Waar kan ik andere documenten vinden? 

Alle relevante documenten (zoals deze algemene voorwaarden, ons beleid in verband met 
belangenconflicten, infofiches, …) kan u vinden op onze website www.nn.be onder de rubriek: “legale 
documenten”. U kan al deze documenten ook op eenvoudig verzoek bekomen. 
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