COMMERCIËLE FICHE DOCEO – DEKKING «LICHAMELIJKE SCHADE NA AGRESSIE»
Gedekte schadegevallen + voorbeelden
Wij betalen de overeengekomen bedragen wanneer u lichamelijk letsel oploopt ten gevolge van een agressie in
uw privé-leven of tijdens uw aangegeven beroepsbezigheden.



Een leraar botst op school
Een leerling valt u aan in de straat

Wij komen tegemoet, volgens de afgesloten en in de bijzondere voorwaarden vermelde dekkingen, in geval van:




Overlijden: 20.000 EURO
Blijvende ongeschiktheid: 20.000 EUR
Behandelingskosten: 5.000 EUR

Die bedragen worden niet geïndexeerd.

Territorialiteit
De verzekering geldt wereldwijd voor zover u uw hoofdverblijf in België heeft.

Eigen risico
Bij behandelingskosten blijft u uw eigen verzekeraar voor een eerste deel van 24,79 EUR (x twee in
eenpersoonskamer).

Duur van het contract
Het contract gaat in op de in de bijzondere voorwaarden vermelde datum met een maximum van één jaar. Op
elke jaarlijkse premievervaldag wordt het contract stilzwijgend hernieuwd voor opeenvolgende periodes van één
jaar, tenzij een van de partijen het heeft opgezegd per aangetekende brief ten minste drie maanden voor de
jaarlijkse vervaldag.

Niet-gedekte schadegevallen
Wij dekken nooit:





Volgende grove schuld van de verzekerde:
o Staat van dronkenschap of gelijkaardige toestand voortvloeiend uit het gebruik van drugs,
medicijnen of hallucinogene stoffen, waardoor hij niet meer beschikt over de controle van zijn
daden
o Weddenschappen of uitdagingen
o Deelname aan vechtpartijen of andere gewelddaden.
Collectieve gewelddaden, arbeidsconflict, volksbeweging, oproer, sabotage. Schadegevallen
veroorzaakt door terrorisme zijn niet uitgesloten.
Opzet, zelfmoord of zelfmoordpoging van de verzekerde.

Deze info fiche is een reclamebrochure en bevat een voorstelling van de dekking Lichamelijke schade na agressie
Leerkracht, die deel uitmaakt van de package DOCEO.
Deze package bevat verzekeringen die onderworpen zijn aan het Belgisch recht en wordt onderschreven voor de
duurtijd van één jaar, met de mogelijkheid tot stilzwijgende vernieuwing.
Wij raden u aan om de algemene voorwaarden die van kracht zijn en die het geheel van de toepasselijke
modaliteiten van onze verzekeringsdekkingen hernemen, aandacht te lezen.
Deze documenten zijn beschikbaar bij uw tussenpersoon, Callant Insurance, die te uwer beschikking staat voor
iedere bijkomende inlichting.
In geval van een klacht kunt u beroep doen op de dienst Customer Service van Callant Insurance (Frankrijklei 112
bus 4, 2000 Antwerpen, atwork@callant.be). Indien u van mening bent dat u op deze manier niet de beste
oplossing heeft verkregen, kunt u zich wenden tot de dienst Ombudsman Verzekeringen, Meeûsplantsoen 35 te
1000 Brussel (www.ombudsman.as).
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