
VERZEKERING 

LICHAMELIJKE ONGEVALLEN IN HET VERKEER 



3 formules 
U heeft de keuze uit 3 formules die u en uw gezin 
dekken als :

• bestuurder van 1 specifieke auto.
• bestuurder van alle auto’s.
• bestuurder van alle auto’s, motor- of 

bromfietsen, of als passagier van eender welk 
vervoermiddel (land, zee of lucht),  
of zelfs als fietser of voetganger.

Een uitbreiding naar personen buiten het 
huishouden is ook mogelijk.

 LICHAMELIJKE ONGEVALLEN IN HET VERKEER 

Vermijd financiële zorgen na een 
ongeval met lichamelijke letsels 
(verwondingen, invaliditeit, overlijden).

Voor zwakke weggebruikers (passagiers, 
voetgangers …) is er wel een systematische 
schadevergoeding voorzien. In de praktijk 
duurt het vaak enige tijd voor er bepaald 
is wie aansprakelijk is voor een ongeval. 
Daardoor loopt de schadeloosstelling van 
slachtoffers vertraging op. Ook hierop biedt 
deze verzekering een antwoord.

Wist u dat de wet geen enkele schadevergoeding voorziet voor de chauffeur van een voertuig die 
een ongeval veroorzaakt? Dankzij de verzekering Lichamelijke Ongevallen in het Verkeer hoeft u 
er niet van wakker te liggen.

Het hele gezin verzekerd voor 
ongevallen in het verkeer.  



5 waarborgen van Lichamelijke Ongevallen  
in het Verkeer 

 Behandelingskosten
De waarborg dekt onder andere de volgende 
behandelingskosten (na tussenkomst van  
het ziekenfonds):
• hospitalisatiekosten (ook chirurgische 

ingrepen).
• onderzoeken en medische verzorging.
• prothesekosten, met uitzondering van  

brillen en contactlenzen.
• medisch noodzakelijke vervoerskosten  

voor het slachtoffer.
• vervoers- en repatriëringskosten van de 

verzekerden tot hun woonplaats, wanneer de 
bestuurder gekwetst is en niemand anders de 
verplaatsing kan verderzetten.

• opsporings- en reddingskosten. 

 Tijdelijke 
 Arbeidsongeschiktheid
Vanaf de 31ste dag na het ongeval ontvangt u 
als slachtoffer een forfaitaire dagvergoeding. 
Dat gebeurt op basis van uw graad van 
arbeidsongeschiktheid, rekening houdend  
met uw gewone activiteiten, tot 2 jaar na  
het ongeval. 

Als u voor de 31ste dag gehospitaliseerd wordt, 
ontvangt u deze forfaitaire dagvergoeding  
voor elke dag die u opgenomen bent. 

21

22

Blijvende Invaliditeit
Bij blijvende invaliditeit ontvangt u als 
slachtoffer een bijkomende uitkering in 
overeenstemming met de vastgestelde graad 
van invaliditeit ten gevolge van het ongeval. 
• Invaliditeit van meer dan 50%: u krijgt een 

vergoeding voor de bijkomende kosten die  
u naar aanleiding van de invaliditeit maakt 
(bijvoorbeeld om uw woning of auto aan  
te passen).

• Invaliditeit van 67% of meer: we betalen  
in uw plaats ook de premies van uw 
woon verzekering en andere ongevallen- 
verzekeringen, zoals uw familiale verzekering 
en uw autoverzekering bij DVV.

Overlijden
De nabestaanden ontvangen de 
overeengekomen vergoeding als het 
slachtoffer meteen of tot 3 jaar na het ongeval 
overlijdt als gevolg van het ongeval.

Indirecte Verliezen:  
de bijkomende kosten
Bovenop de behandelingskosten betaalt  
DVV Verzekeringen 15% extra om de kosten te 
dekken als gevolg van het ongeval (telefoon, 
verplaatsingen…).

!  Lichamelijke ongevallen door dronkenschap 
van een verzekerde, zelfmoord of poging tot 
zelfmoord van een verzekerde, roekeloze 
daden, weddenschappen, uitdagingen van 
een verzekerde of ongevallen opzettelijk 
veroorzaakt door een verzekerde of een 
begunstigde zijn niet gedekt door deze 
verzekering.
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Belangrijk om te weten

• De verzekering Lichamelijke 
Ongevallen in het Verkeer is 
wereldwijd geldig.

• U krijgt altijd een schadevergoeding 
op basis van het kapitaal dat u bij 
aanvang gekozen hebt. Daarbij 
is niet van belang of u al dan niet 
aansprakelijk bent.



De verzekering Lichamelijke Ongevallen in het Verkeer is een contract dat een duurtijd heeft van 1 jaar en stilzwijgend verlengbaar is. Raadpleeg de algemene voorwaarden van dit product (eigen 
risico, gedekte goederen, limieten van de dekking, enz.) die op eenvoudig verzoek beschikbaar zijn bij uw DVV-consulent of op www.dvv.be/lichamelijkeongevallenverkeer/algemenevoorwaarden. 
De bijzondere en algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures. Het verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht. Meer info vindt u op  
www.dvv.be/lichamelijkeongevallenverkeer of bij uw DVV-consulent! Probleem met onze dienstverlening? Contacteer dan eerst de DVV-klachtendienst, Karel Rogierplein 11 in 1210 Brussel of 
mail naar klachtendienstdvv@dvv.be. Indien nodig kan u ook terecht bij de Ombudsman van de verzekeringen, de Meeussquare 35 in 1000 Brussel (info@ombudsman.as). DVV is een merk- en 
handelsnaam van Belins NV, Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder het nr. 0037 RPR Brussel BTW BE 0405.764.064 – Karel Rogierplein 11 - 1210 Brussel NL 05/2018 - S328/3012

Nog 4 redenen om te kiezen voor de verzekering 
Lichamelijke Ongevallen in het Verkeer

1 Uw hele familie verzekerd.

2 Vergoeding binnen 15 dagen nadat we de bewijsstukken ontvangen hebben. 

3 Verzekering wereldwijd geldig als u gewoonlijk in België verblijft. 

4 Op maat: u kiest zelf welke formule het best bij u past.

Vragen of hulp nodig?
Uw DVV-consulent is er voor u. 

U vindt een DVV-consulent in uw buurt, die graag tijd voor u maakt. Onze DVV-consulenten gebruiken hun 
jarenlange ervaring en expertise om u correct en juist te verzekeren, vanuit uw persoonlijke situatie. Heeft u 
een schadegeval? Dan geniet u van hun totaalservice: zij regelen uw schade snel, efficiënt en correct.

http://www.dvv.be/lichamelijkeongevallenverkeer/algemenevoorwaarden
http://www.dvv.be/lichamelijkeongevallenverkeer
http://info@ombudsman.as

