Verzekering overlijden door ongeval
Informatiedocument over het verzekeringsproduct
Product: ING Nalatenschapsverzekering
Onderneming: NN Insurance Belgium nv
Verzekeringsmaatschappij naar Belgisch recht , toegelaten door de NBB onder het nummer 2550.
De informatie in dit document over het verzekeringsproduct is niet exhaustief. Zij dient te worden aangevuld met de precontractuele en
contractuele informatie verstrekt in andere relevante documenten. Zo zal de beoordeling van de mogelijke dekking en de omvang van uw
schade bepaald worden conform uw algemene en bijzondere voorwaarden.
Welke soort verzekering is dit?
De ING Nalatenschapsverzekering is een overlijdensverzekering, overlijden door ongeval, die verbonden is aan een Effectendossier, geopend
bij ING België nv en kan slechts eenmaal per Effectendossier worden onderschreven. Bij overlijden van de verzekerde ten gevolge van een
ongeval, garandeert de verzekeraar de betaling van een vergoeding aan de aangeduide begunstigden.

Wat is niet verzekerd ?

Wat is verzekerd ?




In geval van overlijden van de verzekerde ten gevolge van een
ongeval wordt een vergoeding uitbetaald aan de aangeduide
begunstigden.
Vergoeding:
De verzekeraar waarborgt de betaling aan de begunstigden
van een vergoeding, gelijk 35% van de waarde van het Effectendossier de dag vóór het ongeval, met een minimum van
25.000 euro en een maximum van 90.000 euro.
Onder waarde van het Effectendossier wordt verstaan de omzetting in euro van de waarden op rekening de dag vóór het
ongeval, tegen de laatste wissel- en beurskoersen gekend op
die dag, inclusief de orders die uitgevoerd en nog niet geboekt zijn. Bij gebrek aan een officiële beurskoers of een
marktwaarde, wordt een ramingkoers berekend door ING
België, conform de normen die men beroepshalve doorgaans
hanteert.
Wanneer een persoon over meer Effectendossiers beschikt,
ongeacht of hij een houder of medehouder ervan is, kan hij
bij de verzekering aansluiten zoveel maal als hij dossiers heeft,
maar de samengevoegde vergoedingen kunnen niet meer bedragen dan 90.000 euro per verzekerd hoofd.
Indien het Effectendossier wordt gesloten of een waarde
heeft van 0 euro, wordt de minimum vergoeding van 25.000
euro gewaarborgd, voor zover de premie wordt betaald door
de verzekerde.

Indien het overlijden plaatsvindt binnen de 24 maand na het
ongeval en de begunstigden kunnen aantonen dat het overlijden het rechtstreeks gevolg is van het ongeval, blijft de waarborg verworven.

De verzekering dekt niet het overlijden, meer bepaald in de volgende gevallen:
 door ongeval bij alcoholvergiftiging, krankzinnigheid of onder invloed van verdovende middelen van de verzekerde,
tenzij wordt bewezen dat er geen verband bestaat tussen
het ongeval en deze omstandigheden;


dat het gevolg is van een daad van de verzekerde die hierdoor vrijwillig zijn fysische integriteit aantast, en meer bepaald de zelfmoord of poging tot zelfmoord;



door het beoefenen van één van de volgende sporten:
bergbeklimmen, valschermspringen, zweefvliegen, diepzeeduiken, boksen, deltavliegen, vliegen met “ultra light
motorized” toestellen en alle snelheidsraces onder welke
vorm ook;



als gevolg van een roekeloze daad, een weddenschap of
een uitdaging, tenzij wordt bewezen dat er geen verband
bestaat tussen het ongeval en die omstandigheden;



als dat zijn onmiddellijke en rechtstreekse oorzaak vindt in
een misdaad of een wanbedrijf, door de verzekerde als dader of mededader opzettelijk gepleegd en waarvan de gevolgen door hem konden worden voorzien.

Deze lijst is niet volledig. Alle uitsluitingen worden vermeld in de algemene voorwaarden van het verzekeringsproduct.

Zijn er dekkingsbeperkingen?
!

!

Wanneer de overleden houder of medehouder op de dag
van het ongeval 70 jaar of ouder was, wordt de vergoeding met de helft verminderd. alsook de minima en de
maxima, met de helft verminderd.
Indien het ING Effectendossier waaraan de verzekering is
verbonden op naam van meerdere natuurlijke personen is
geopend, wordt de vergoeding gedeeld door het aantal
medehouders dat verzekerd is op het ogenblik van het ongeval.
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Waar ben ik verzekerd ?


Het overlijdensrisico door een ongeval is wereldwijd gedekt onder voorbehoud van de uitzonderingen opgesomd in de algemene
voorwaarden van toepassing op het verzekeringsproduct..

Wat zijn mijn verplichtingen?
Elke persoon die aanspraak maakt op het voordeel van het verzekeringscontract moet:
•
het overlijden van de verzekerde zo spoedig mogelijk aangeven in om het even welk ING-kantoor, uiterlijk binnen de 30 werkdagen
volgend op het overlijden;
•
een aangifte van overlijden door ongeval invullen op een formulier dat door ING België ter beschikking wordt gesteld;
•
de volgende documenten zo spoedig mogelijk aan NN Insurance Belgium nv overmaken:
- een kopie van zijn identiteitskaart;
- 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 of het certificaat van erfrecht.

Wanneer en hoe betaal ik?
De jaarlijkse bijdragen worden ieder jaar op de jaarlijkse vervaldag afgehouden, na verzending van het betalingskennisgeving.

Wanneer begint en eindigt de dekking?
De waarborg wordt van kracht als de volgende voorwaarden vervuld zijn:
•
de verzekerde is jonger dan 70;
•
het toetredingsformulier is getekend;
•
de eerste bijdrage is betaald.
De waarborg wordt gesloten voor één jaar. Op elke jaarlijkse vervaldag wordt hij stilzwijgend hernieuwd voor één jaar.
NN Insurance Belgium nv en ING België nv behouden zich het recht voor deze verzekering te beëindigen op elke jaarlijkse vervaldag, mits
mededeling van deze beslissing ten minste 3 maanden vóór de jaarlijkse vervaldag.

Hoe zeg ik mijn contract op?
De verzekerde kan de stilzwijgende verlenging van het contract opzeggen door middel van een aangetekende brief gericht aan de verzekeraar
(het adres wordt hieronder vermeld) ten minste drie maanden vóór de jaarlijkse vervaldag.
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