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Ongevallenverzekering 
Family Protect
Uw zoon kwetst zich bij het sporten of op de 
speelplaats. Uw dochter loopt thuis tegen een 
glazen deur. U schuift uit aan het zwembad op 
vakantie? Een ongeval in het verkeer als zwakke 
weggebruiker, passagier of bestuurder van een 
wagen? In al die gevallen is uw hele gezin met 
Family Protect verzekerd.

Niet gedekt zijn o.a.:
Dronkenschap, zware fout, weddenschappen 
en/of betaalde gevechtssporten.

Voordelen
• Alle lichamelijke ongevallen in de privésfeer. 
• Slechts 100 euro per jaar voor het hele gezin
• Snelle betaling.
• Geen franchise (vrijstelling).
• Wereldwijde dekking. 

Interessante aanvulling op familiale verzekering.

Een Familiale verzekering dekt schade aan 
anderen. Met Family Protect is uw eigen gezin 
beschermd voor lichamelijke ongevallen. 
Ideaal voor koppels met of zonder kinderen 
en nieuw samengestelde gezinnen. 
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Geef uw gezin de beste 
bescherming 

Een ongeluk is snel gebeurd. Thuis, 
op vakantie, tijdens uw hobby, in het 
verkeer... Op zo’n momenten wil u 
natuurlijk dat uw gezin optimaal 
beschermd is. Daarom hebt u bij 
DVV Verzekeringen de keuze uit 
2 verzekerings formules.

Persoonlijke 
Ongevallenverzekering
Met de Persoonlijke Ongevallenverzekering 
bepaalt u zelf vooraf de vergoeding voor 
lichamelijke ongevallen. U bent dan zowel 
verzekerd in uw privéleven als tijdens uw werk.

Voordelen
• Uitgebreide en wereldwijde dekking, zowel 

thuis als in het verkeer.
• Bescherming tijdens uw beroepsactiviteit 

én in uw privéleven, dus 24 uur per dag.
• Verschillende formules mogelijk: bijvoorbeeld 

voor tijdelijke werken (tijdens uw verbouwingen) 
of voor jongeren (tijdens hun vakantiejob).

 

Interessant voor zelfstandigen en mensen 
met een vrij beroep die niet verzekerd zijn 
via hun werkgever.

De dagvergoeding gaat in vanaf de 31ste dag dat u 
werkonbekwaam bent tot 2 jaar na het ongeval. 
!  Deze dagvergoeding is beperkt tot 

0,33‰ van de som van de verzekerde 
kapitalen overlijden en blijvende invaliditeit. 
Deze verzekering dekt alleen u persoonlijk. 
Als u uw gezin wil beschermen, neemt u 
best ook de Family Protect verzekering.
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Voorbeeld

Stel: uw jongste zoon fietst 
samen met zijn vriend van 
school naar huis. Ze zijn druk 
aan het babbelen en terwijl uw 
zoon even niet goed oplet, rijdt 
hij tegen een geparkeerde 
wagen. Hij bezeert zijn knie 
en er is wat blikschade aan de 
auto. Wie dekt welke kosten? 

Het is heel eenvoudig:
• Uw Familiale verzekering 

vergoedt de schade aan 
de auto.

• De lichamelijke schade die uw 
zoon er zelf aan overhoudt, 
wordt verzekerd door uw 
Family Protect.

Welke verzekering kiest u het best?

We maken het u gemakkelijk door de verschillende 
verzekeringen naast elkaar te zetten. Zo ziet u meteen 
hoe u zich het best beschermt.

Familiale verzekering

Een Familiale verzekering dekt de schade die u 
per ongeluk veroorzaakt aan derden. Niet alleen u, 
maar uw hele gezin is verzekerd: partner, kinderen 
en huisdieren!

Familiale verzekering 
+ Family Protect

Een Familiale verzekering vult u het best aan met 
Family Protect. Zo is uw hele gezin beschermd bij 
ongevallen in het privéleven.

Familiale verzekering 
+ Family Protect 
+  Persoonlijke 

Ongevallenverzekering

Bent u zelfstandige of oefent u een vrij beroep uit? 
Neem een Persoonlijke Ongevallenverzekering 
om ook beschermd te zijn bij ongevallen tijdens 
uw beroepsactiviteit. De rest van uw gezin is dan 
beschermd dankzij Family Protect.

!  De waarborgen van de verzekeringen 
gelden binnen de grenzen van de eventuele 
waarborgplafonds, franchises, uitsluitingen en 
situaties van verval (bv. geen respect voor de 
bijzondere voorwaarden, geen gevolg gegeven 
aan de preventiemaatregelen opgelegd door de 
verzekeraar …)
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Dit zijn aanvullingen op de Familiale verzekering.. Raadpleeg de algemene voorwaarden van deze producten (het eigen risico, de gedekte goederen, de limieten van de dekking, enz.) 

die op eenvoudig verzoek beschikbaar zijn bij uw DVV-consulent of op www.dvv.be /familyprotect/voorwaarden en www.dvv.be/persoonlijkeongevallen/voorwaarden. De bijzondere 

en algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures. Het  verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht, heeft een duurtijd van 1 jaar en is 

stilzwijgend verlengbaar. Vraag vrijblijvend een offerte bij uw DVV-consulent of op www.dvv.be. Opmerkingen, vragen of klachten in verband met dit product? Dan kan u zich eerst 

richten tot de Klachtendienst van DVV, Galileelaan 5, 1210 Brussel (KlachtendienstDVV@dvv.be). Indien u niet tevreden bent met het antwoord kan u ook terecht bij de Ombudsman 

van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel (info@ombudsman.as). DVV is een merk- en handelsnaam van Belins NV - Belgische verzekeringsonderneming toegelaten 

onder het nummer 0037 - RPR Brussel BTW BE 0405.764.064 - Galileelaan 5, 1210 Brussel. 07/2017 –S328/3026

Nog vragen?
Beslissen welke verzekering het best past bij uw 
situatie is niet eenvoudig. Ga daarom eens langs bij uw 
DVV-consulent. Zij of hij zal al uw vragen met plezier 
beantwoorden! Of kijk voor meer informatie op www.dvv.be.


