
Kleine premies,
grote gemoedsrust

InSure Accident 
Ongevallenverzekering van ERGO

Uw tussenpersoon

U vindt uitgebreide informatie over deze ongevallenverzekering 
in de algemene voorwaarden. Deze kunt u kosteloos bekomen 
bij uw adviseur of aanvragen via info@ergo.be.
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Sommige risico’s worden uitgesloten waaronder ongevallen bij zeer gevaarlijke 
sporten, vergiftiging, ... U vindt de volledige lijst in de Algemene Voorwaarden.  

1. De terugbetaling van plastische chirurgie en een vergoeding bij overlijden  
 gelden enkel bij InSure Accident Kids.  

Ongevallenverzekering    
InSure Accident (Kids) 

De perfecte aanvullende verzekering voor alle 
lichamelijke ongevallen.
 
Allround waarborg: op vakantie, op het werk, met de 
auto, fiets of moto, … 

Uw toekomstplannen komen niet in het gedrang door 
onverwachte (para)medische kosten.
 
De oplossing voor kosten voor ziekenvervoer, reddings-
operaties, ziekenhuisopname, plastische chirurgie1 
 
Een gepaste vergoeding bij fysiologische invaliditeit of 
overlijden1.

De overeenkomst duurt één jaar en wordt telkens voor 
één jaar stilzwijgend hernieuwd, tenzij de verzekering-
nemer de overeenkomst ten laatste drie maanden voor 
de einddatum per aangetekend schrijven opzegt.

U wenst meer informatie of een  
offerte met de berekening van uw 
premie? Neem dan contact op met 
uw adviseur. 



InSure Accident Kids

U kunt tussen 3 verschillende formules kiezen. 

InSure Accident Kids bevat de volgende uitkeringen indien uw 
kind door een ongeval getroffen wordt:

• De terugbetaling van kosten voor plastische chirurgie
• Een uitkering in geval van overlijden
• De terugbetaling van vervoerskosten ten gevolge van 
 een ongeval
•  Een forfaitaire dagvergoeding bij hospitalisatie
•  Een vergoeding bij permanente fysiologische invaliditeit
• De verzekering wordt gratis voortgezet tot het kind 
 18 jaar wordt, indien u als ouder komt te overlijden.

Met InSure Accident Kids beschermt u het meest dierbare in 
uw leven. Geen overbodige luxe, aangezien kinderen vaak de 
voorzichtigheid en ervaring van hun ouders missen.

Bescherming op maat, 
ook voor uw kinderen 

 formule 1 formule 2 formule 3

Min. maandpremie3 € 4,59 € 6,41 € 8,17

Kapitaal bij fysiolo- maximum maximum maximum
gische invaliditeit € 150.000 € 225.000 € 300.000
afhankelijk van de
graad van invaliditeit 

Ziekenhuis- € 10,00 € 15,00 € 20,00
dagvergoeding
(buitenland x2)

Bergingskost  € 2.500 € 2.500 € 2.500
(buitenland x2) 

3. In deze premies zijn alle kosten en taksen vervat. 

InSure Accident

U kunt tussen twee formules kiezen.

Welke zekerheden levert deze ongevallenverzekering op? 
De standaardwaarborgen bij een ongeval zijn: 

• De terugbetaling van vervoerskosten ten gevolge van  
 een ongeval
• Een forfaitaire dagvergoeding bij hospitalisatie
• Een vergoeding bij permanente fysiologische invaliditeit

Bescherming op maat

Als u trouwt, is uw partner 
tot zes maanden gratis 
verzekerd. Vanaf de ge-
boorte is uw kind ook tot zes 
maanden gratis verzekerd. 
Vergeet ook niet deze wijzi-
gingen in uw gezinssituatie 
door te geven aan ERGO.

1. In deze premies zijn alle kosten en taksen vervat.
2.  De risicoklasse is afhankelijk van uw beroep. Voor risicoklasse B bedragen deze 
 kapitalen € 60.000 (formule 1) en € 120.000(formule 2). Het volledige overzicht 
 van alle premies en waarborgen vindt u bij uw ERGO-adviseur.

 formule 1 formule 2

Minimum maandpremie1 € 7,74 € 15,48

Kapitaal bij fysiologische maximum maximum
invaliditeit afhankelijk van de € 120.000 € 240.000
graad van invaliditeit 
(in geval van risicoklasse A)2 

Ziekenhuisdagvergoeding € 18,00 € 36,00
(buitenland x2)  
 
Bergingskost (redding)  € 2.500 € 2.500
(buitenland x2) 

Met InSure Accident Kids 
beschermt u het meest dierbare 
in uw leven. 


