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Alle precontractuele en contractuele informatie zijn beschikbaar op de website www.april-belgium.be 

Welk soort verzekering is dit? 

De overeenkomst heeft als voorwerp de uitbetaling van de vergoedingen die zijn bepaald in de algemene voorwaarden in geval er zich 
een ongeval voordoet in hoofde van een verzekerde persoon in zijn privéleven. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elitis Life Accident - Ongevallenverzekering privéleven
Informatiedocument over het verzekeringsproduct
Verzekeringsmaatschappij: Monceau Générale Assurances NV

Venootschap: APRIL belgium NV, gemandateerd om in naam en voor rekening van de Verzekeringsmaatschappij 
deze verzekeringsproduct af te sluiten.
 

Wie is verzekerd? 
✓ Volgens de keuze vermeld in de Bijzondere Voorwaarden, geldt de verzekering ofwel exclusief voor de verzekeringsnemer 
(formule “Single”), ofwel voor de verzekeringsnemer en zijn kinderen (formule “Single + kids”). 

Wat is verzekerd? 
✓ Het overlijden van de verzekerde als gevolg van een lichamelijk ongeval in het kader van het privéleven ten laatste binnen 
drie maanden volgend op dit ongeval. Het in de Bijzondere Voorwaarden vastgelegde bedrag wordt uitbetaald aan de 
begunstigden overeenkomstig de in de algemene voorwaarden bepaalde regels. Indien de verzekerde de leeftijd van 5 jaar niet 
bereikt heeft, wordt het in geval van overlijden verschuldigde bedrag vervangen door de tenlasteneming van de 
begrafeniskosten met een maximum van 3.000 EUR 
✓ De blijvende invaliditeit van de verzekerde met een graad van 20% of meer als gevolg van een lichamelijk ongeval dat is 
overkomen aan de verzekerde in zijn privéleven. Wordt het bedrag dat is bepaald in de Bijzondere Voorwaarden uitbetaald in 
verhouding tot de blijvende invaliditeitsgraad 

✓ De hospitalisering van de verzekerde naar aanleiding van een lichamelijk ongeval dat zich heeft voorgedaan in zijn 
privéleven. De dagvergoeding zoals bepaald in de Bijzondere Voorwaarden wordt betaald aan de verzekeringsnemer zolang de 
ziekenhuisopname meer dan 48 uur duurt. 
 

Wat is niet verzekerd ? 
× ziekten (inclusief cardiovasculaire en vasculair-cerebrale aandoeningen, pees- en spieraandoeningen, reumatoïde en 
wervelschijfaandoeningen, allerhande hernia’s), de gevolgen en uitvloeisels ervan, behalve wanneer die ziekten rechtstreeks 
uit het ongeval voortvloeien 

× de arbeidsongevallen en de ongevallen op de weg van en naar het werk 

× de ongevallen die zich voordoen in het kader van een verloonde sportbeoefening, in de zin van artikel 35 van de wet van 10 
april 1971 op de arbeidsongevallen 

× het gevolg, het herval of het recidief van een ongeval dat voorafgaat aan de datum van inwerkingtreding van de 
overeenkomst 
 

  Zijn er dekkingsbeperkingen ? 
! de ongevallen en medische behandelingen die 
voortvloeien uit biomedische experimenten 

! de ongevallen waarvan de verzekerde het slachtoffer is 
bij de uitoefening van de volgende sporten: luchtsporten, 
speleologie, elastiekspringen of benji, schansspringen, 
skeleton en bobslee 

! de ongevallen waarvan verzekerde het slachtoffer wordt 
wanneer hij deelneemt aan: wedstrijden van gevechts- of 
verdedigingssporten waarbij er slagen worden uitgedeeld, 
wedstrijden met land-, lucht - of watermotorvoertuigen of 
verkenningstests/parcours met het oog op dergelijke 
competities 

! de ongevallen waarvan verzekerde het slachtoffer wordt 
wanneer hij zich in een staat van mentaal onevenwicht, 
dronkenschap, alcoholintoxicatie, onder invloed van drugs 
of in een soortgelijke toestand bevindt 

! de ongevallen die zich voordoen tijdens oorlog, 
burgeroorlog of soortgelijke feiten en die resulteren uit die 
omstandigheden 
 

! de ongevallen die het gevolg zijn van weddenschappen, 
uitdagingen of een vrijwillige blootstelling aan een 
uitzonderlijk gevaar, behalve met het oogmerk om 
mensenlevens te redden, of van een misdadige handeling van 
de verzekerde 

! de gevolgen van elk ongeval dat rechtstreeks of 
onrechtstreeks het gevolg is van een atoomkernwijziging, van 
radioactiviteit, van de productie van allerhande ioniserende 
stralingen, van de manifestatie van schadelijke eigenschappen 
van nucleaire (brand)stoffen of van radioactieve producten of 
afval 

! de gevolgen van de zelfdoding of een poging tot zelfdoding 
van de verzekerde 

! de gevolgen van elke schade die de verzekerde moedwillig 
aan zichzelf toebrengt  

! de gevolgen van elk ongeval dat moedwillig is veroorzaakt 
door of met de medeplichtigheid van een begunstigde. Alleen 
de betrokken of medeplichtige begunstigde wordt uitgesloten 
van het voordeel van de schadeloosstelling 
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Waar ben ik gedekt ? 
✓ De waarborgen zijn verworven voor elk ongeval dat zich voordoet in een Lidstaat van de Europese Unie, op voorwaarde 
dat de verzekerde zijn domicilie heeft in België en er zijn gebruikelijke verblijfplaats heeft. 

✓ Ze worden uitgebreid tot de hele wereld voor reizen en verblijven die niet langer duren dan 3 opeenvolgende maanden. 

 

 Wat zijn mijn verplichtingen 
– Bij het afsluiten van de overeenkomst moet de verzekeringsnemer aan de vennootschap alle omstandigheden melden 
waarvan hij redelijkerwijze kan inschatten dat zij voor de vennootschap elementen van risicobeoordeling vormen. 

– In de loop van de overeenkomst moet de verzekeringsnemer aan de vennootschap zo snel mogelijk elke nieuwe 
omstandigheid en elke verandering melden die een gevoelige en duurzame wijziging met zich kan brengen in de elementen 
van risicobeoordeling. 

– De verzekeringnemer moet het schadegeval zo snel mogelijk en ten laatste binnen 8 dagen melden met behulp van het 
schadeaangifteformulier dat beschikbaar is op de site. Hij verstuurt het naar het volgende adres : support.be@april.com of 
per post naar APRIL Belgium / Dienst Schadegevallen; Boulevard Baudouin 1er, 25; 1348 Louvain-la-Neuve. 

– De verzekeringnemer moet alle nuttige inlichtingen en documenten onverwijld overmaken of de maatschappij de 
toestemming geven om deze in te zamelen, antwoorden op alle vragen die hem gesteld worden en alle stappen 
ondernemen die hem gevraagd worden.  

– De verzekeringnemer moet alle redelijke maatregelen treffen om de gevolgen van het schadegeval te voorkomen of te 
verzachten (bv. geen voorgeschreven medische behandeling volgen, …) 

– De verzekeringnemer moet ontmoetingen met de afgevaardigden van de maatschappij aanvaarden en onverwijld alle 
inlichtingen verstrekken die de maatschappij noodzakelijk acht voor de kennis en het beheer van het schadegeval. 

Wanneer en hoe betaal ik ? 
• De verzekeringsnemer betaalt zijn premie aan APRIL Belgium NV, die optreedt in naam en voor rekening van Monceau 
Générale Assurances. 

• De premie kan per jaar- of maandbasis worden betaald, per overschrijving of bankdomicilïering (SPEA).   

• Als de verzekeringsnemer kiest voor een maandelijkse betaling, is de domiciliëring verplicht . 

• De premie, met inbegrip van de jaarlijkse taks op verzekeringscontracten en eventuele bijdragen, moet worden betaald 
voorafgaand aan de vervaldagen vermeld in de bijzondere voorwaarden, na voorlegging van een uitnodiging tot betaling of 
ontvangst van de vervaldagbericht. 

Wanneer begint en eindigt de dekking ? 
❖ De overeenkomst treedt in werking op de in de Bijzondere Voorwaarden aangegeven datum, vervroegd tot 0:00. 

❖ De overeenkomst wordt afgesloten voor de duur van een jaar. Op elke jaarlijkse vervaldag wordt de overeenkomst 
stilzwijgend verlengd. 
❖ De overeenkomst eindigt op de jaarlijkse vervaldag volgend op de 75e verjaardag van de verzekeringnemer.  
❖ De waarborgen tegenover de verzekerde kinderen van de verzekeringnemer eindigen van rechtswege op hun 18e 
verjaardag. 

❖ De overeenkomst eindigt eveneens in de volgende gevallen: 
o Niet-betaling van de premie op de vervaldag. 
o Overlijden van de verzekeringnemer. 
o Opzegging door de verzekeringnemer (zie punt ‘Hoe zeg ik mijn contract op?’). 

Hoe zeg ik mijn contract op ? 
➢ De overeenkomst wordt afgesloten voor een duur van één jaar. Bij elke jaarlijkse vervaldag wordt de overeenkomst 
stilzwijgend verlengd voor opeenvolgende perioden van één jaar behoudens opzegging door de verzekeringsnemer drie 
maanden voorafgaand aan de jaarlijkse vervaldag, bij een ter post aangetekende brief aan APRIL Belgium NV, boulevard 
Baudouin 1er, 25 te 1348 Louvain-la-Neuve. 

➢ Nadat zich een schadegeval heeft voorgedaan, maar uiterlijk een maand na de betaling of de weigering van betaling. In 
dit geval treedt de opzegging in werking 3 maanden na de datum van de kennisgeving.   
➢ De verzekeringsnemer kan ook de overeenkomst opzeggen in geval van tariefwijziging, per aangetekende brief binnen de 
maand van kennisgeving van de tariefswijziging. 


