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Beroepsaansprakelijkheids-, persoonlijke 
ongevallen- en zakelijke inboedelverzekering 

Persoonlijke ongevallensectie 

Informatiedocument over het verzekeringsproduct 
 
Dit verzekeringsproduct wordt aangeboden door AXA XL Insurance Company SE onder een volmacht van Balens Europe B.V. AXA XL 
Insurance Company SE wordt gereguleerd en erkend door de Ierse Centrale Bank (Central Bank of Ireland). Geregistreerd in Ierland onder 
nummer 641686. Hoofdkantoor: 8 St. Stephen’s Green, Dublin 2 DO2 VK30, Ierland. 
Dit document geeft een samenvatting van de belangrijkste aspecten van deze ongevallenverzekering. De volledige voorwaarden van 
de verzekering staan in de algemene en polisvoorwaarden die op verzoek beschikbaar worden gesteld door Balens. 

Welk soort verzekering is dit?  
Dit is een polis die eenmalig een bedrag van €25.000 uitkeert aan de verzekerde of zijn of haar nabestaande indien de verzekerde 
als gevolg van een ongeval permanent arbeidsongeschikt raakt of komt te overlijden. 

 

 

Wat zijn mijn verplichtingen? 

 U dient ons volledige en accurate informatie te verschaffen op het moment dat u de verzekering aanvraagt en als u 
veranderingen wilt aanbrengen aan uw polis. 

 U dient ons binnen veertien (14) dagen op de hoogte stellen van wijzigingen of correcties die relevant zijn voor de dekking. 
 U dient ons zo snel mogelijk op de hoogte te stellen van een ongeval en ons alle informatie verschaffen die we 

redelijkerwijs nodig hebben om uw claim te beoordelen en in behandeling te nemen. 
 Indien nodig dient u mee te werken aan medisch onderzoek voor het vaststellen van de mate en de oorzaak van de 

arbeidsongeschiktheid of overlijden. 
 

 

Wanneer en hoe betaal ik? 
U ontvangt van ons een factuur voor de premiebetaling. Als u lid bent van een beroepsorganisatie kan het zijn dat u van hen 
een factuur ontvangt. 

 

 

Wanneer begint en eindigt de dekking? 
De meeste polissen worden afgegeven voor een jaar. Echter, sommige polissen lopen in de eerste verzekeringsperiode 
korter dan een jaar. De looptijd staat op uw polis aangegeven. Onze polissen worden niet stilzwijgend verlengd, u krijgt elk 
jaar weer een uitnodiging om uw polis zelf te verlengen. 

 

 
Hoe zeg ik mijn contract op? 

U kunt uw polis dagelijks opzeggen door contact op te nemen met Balens Europe B.V., er geldt geen opzegtermijn. De premie 
wordt na annulering naar rato aan u of uw beroepsorganisatie gerestitueerd. De administratie- of poliskosten van Balens 
kunnen alleen worden gerestitueerd indien u de polis binnen twee weken opzegt. U kunt uw polis niet opzeggen bij een 
lopende claim. 

Wat is verzekerd? 

 De verzekering keert een eenmalig bedrag van €25.000 uit indien u binnen 52 weken van een ongeval en als gevolg van 
dit ongeval permanent arbeidsongeschikt raakt waardoor u uw gebruikelijke beroep nooit meer kunt uitvoeren. 

 De verzekering keert een eenmalig bedrag van €25.000 uit aan uw nabestaanden indien u als gevolg van een ongeval 
komt te overlijden. 

 
Wat is niet verzekerd? 

 De verzekering keert niet uit indien u naar het oordeel van een onafhankelijke keuringsarts niet volledig arbeidsongeschikt 

raakt voor uw beroep. 

 Ongevallen als gevolg van opzet en het onder invloed zijn van alcohol en/of verdovende middelen. 

 Arbeidsongeschiktheid of overlijden die niet het gevolg van een ongeval zijn. 

 Ongevallen als gevolg van strafbare feiten, zelfmoord of onnodige blootstelling aan gevaar. 

 Ziektes of aandoeningen die niet het gevolg van een ongeval zijn. 

 Ongevallen die direct of indirect het gevolg zijn van COVID-19 of een gerelateerde aandoening. 

 

Zijn er dekkingsbeperkingen? 
 De maximumleeftijd voor de verzekering is tachtig (80) jaar. 

 De verzekering keert slechts eenmaal uit: er kan dus niet voor zowel arbeidsongeschiktheid als overlijden aanspraak 
worden gemaakt op de verzekering. 

 

 
Waar ben ik gedekt? 
 Overal ter wereld, ongeacht of u op het moment van het ongeval aan het werk bent of niet. 

 Wel dient u in Nederland woonachtig te zijn en minstens de helft van uw werk in Nederland uit te voeren.                      
Indien dit niet op u van toepassing is kunt u contact met ons opnemen voor eventuele mogelijkheden. 

 

 


