Dit informatiedocument heeft tot doel u een overzicht te geven van de belangrijkste dekkingen en uitsluitingen betreffende deze
verzekering. Het document is niet gepersonaliseerd op basis van uw specifieke behoeften en de informatie die erin opgenomen is, is niet
exhaustief. Voor alle bijkomende informatie betreffende de gekozen verzekering en uw verplichtingen kan u de precontractuele en
contractuele voorwaarden betreffende deze verzekering raadplegen.

Welk soort verzekering is dit?

De Omzetverzekering is een overeenkomst waarbij de verzekeraar instaat voor de betaling van een vergoeding aan de verzekeringsnemer
(rechtspersoon) wanneer diens bedrijfsleider arbeidsongeschikt wordt. De vergoeding is gelijk aan een gedeelte van de omzet.

Wat is verzekerd?

✓ Arbeidsongeschiktheid van de verzekerde:
✓ Terugbetaling van de premie aan de
✓

verzekeringsnemer.
Uitbetaling van een rente aan de verzekeringnemer bij
invaliditeit van minstens 25%. De verzekerde rente
wordt vastgelegd in de overeenkomst en wordt
bepaald in functie van de omzet van de
verzekeringsnemer.

Wat is niet verzekerd?















Opzettelijke daden, weddenschappen, gevechten, oproer
en onnodige blootstelling aan een uitzonderlijk gevaar.
Schades die verband houden met de wijziging van
atoomkernen en/of radioactiviteit.
Oorlog, opstand, …
Misbruik van geneesmiddelen of verdovende middelen,
dronkenschap, alcoholintoxicatie, alcoholisme,
druggebruik, …
Zelfmoord of poging tot zelfmoord.
Bepaalde psychische stoornissen.
Zwangerschap of bevalling.
Plastische chirurgie.
Fysiologische letsels of bestaande ziekten vóór de
afsluiting van het contract.
Allergieën die geen fysiologische invaliditeit van ten
minste 25% veroorzaken.
Bepaalde sporten zoals sporten tegen betaling, bepaalde
gevaarlijke sporten, sporten die gebruik maken van
motoren, …
Bepaalde risicovolle beroepsactiviteiten, werken op
hoogten > 4 meter, …
Het gebruik van vervoermiddelen als bestuurder die niet
voldoet aan de voorwaarden van de Belgische wet en
reglementen om het rijtuig te besturen.
Het gebruik als piloot van alle luchtvaartuigen en als
piloot of passagier van ULM of deltaplanes.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

!
!
!

Mogelijks voorziet de overeenkomst een carenstijd. Voor
de invaliditeit gedurende deze periode is geen vergoeding
voorzien.
Schade veroorzaakt door terrorisme: volgens de wettelijke
beperkingen.
De gevolgen van een ongeval die een reeds bestaande
gebrekkigheid verhogen, worden slechts vergoed op grond
van deze verhoging.
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Waar ben ik gedekt?
✓ De verzekering geldt over de hele wereld, voor zover de verzekerde zijn woonplaats en gewone verblijfplaats in België
heeft. De waarborg is slechts verworven op de dag waarop Securex, op het Belgisch grondgebied, de nodige controles
heeft kunnen uitvoeren.

Wat zijn mijn verplichtingen?
-

U moet ons eerlijke, accurate en volledige informatie verschaffen bij het sluiten van de overeenkomst.
U moet iedere wijziging aan het verzekerde risico tijdens de duur van de overeenkomst melden aan uw verzekeraar,
zoals verandering beroepsactiviteit, …
U moet iedere schadegeval aangeven binnen de acht kalenderdagen vanaf de dag na het ongeval en alle
medewerking verlenen bij de regeling van het schadegeval.

Wanneer en hoe betaal ik?
U hebt de verplichting om de premie jaarlijks te betalen. U ontvangt hiervoor een uitnodiging tot betaling. Een gesplitste
premiebetaling is mogelijk tegen bepaalde voorwaarden.

Wanneer begint en eindigt de dekking?
De begindatum en de duur van de verzekering wordt vermeld in de bijzondere voorwaarden. De overeenkomst duurt een
jaar en wordt stilzwijgend verlengd.

Hoe zeg ik mijn contract op?
U kan de verzekeringsovereenkomst tenminste drie maanden voor de jaarlijkse vervaldag opzeggen. U kunt dat doen per
aangetekende brief, bij deurwaardersexploot of door afgifte van de opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs.
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