Ongevallenverzekering

Een ongeluk zit soms
in een corner
Overal voor elk ongeval verzekerd

Met de DAK Ongevallenverzekering bent u verzekerd van
een uitkering bij blijvende invaliditeit of overlijden. Bijvoorbeeld
bij een val van de trap, een sportblessure of een slippartij met
de fiets. Ook als een gezinslid een ongeval op het werk of op
school krijgt heeft u met deze verzekering recht op een uitkering.

Voordelen van de DAK
Ongevallenverzekering

•
•
•

Blijvende invaliditeit
U krijgt eenmalig een bedrag afhankelijk

Verhoogde uitkering bij invaliditeit

van de mate van invaliditeit. Tijdens het

Daggeldvergoeding bij opname in

vaststellen van de mate van invaliditeit

ziekenhuis door een ongeval

krijgt u rente over de periode tussen

Vergoeding eigen risico bij ambu-

het vaststellen en de eindtoestand.

lancevervoer en ziekenhuisopname
in verband met een ongeval

Overlijden
Uw erfgenamen krijgen een bedrag

Wie zijn verzekerd?

als u overlijdt door een ongeval. U kunt

Deze verzekering sluit u af voor uw hele

het bedrag ook aan iemand anders

gezin. U of uw erfgenamen krijgen bij

toewijzen.

blijvende invaliditeit of overlijden een
bedrag uitgekeerd. Ook krijgt u een

Uw verzekering kan worden aangevuld

uitkering bij een ongeval van u of een

met de dekking ‘Ongevallen in-/ opzit-

gezinslid op het werk of op school.

tende’ voor niet-gezinsleden.

U kunt de verzekering afsluiten tot een

Waar bent u verzekerd?

leeftijd van 70 jaar. De verzekering eindigt

De verzekering is geldig in de gehele

automatisch indien u 75 jaar wordt.

wereld.

Wat is verzekerd?

Eigen risico

Deze verzekering keert eenmalig een

Voor deze verzekering geldt geen eigen

bedrag uit bij blijvende invaliditeit of

risico.

overlijden door een ongeval. U kiest zelf
het bedrag waar u voor verzekerd bent.

Wat is niet verzekerd?
Deze verzekering biedt onder andere

Wilt u precies weten wat we
verzekeren?

geen dekking als het ongeval ontstaan

Raadpleeg dan de voorwaarden van

is door of het gevolg is van:

de DAK Ongevallenverzekering.

•
•

•
•
•

opzet
overmatig gebruik van alcohol of

Meer weten?

gebruik van bedwelmende,

Neem contact met ons op voor advies

verdovende, opwekkende of

of kijk op dak.nl voor meer informatie.

soortgelijke middelen
het beoefenen van enige sport
anders dan als amateur
het ondernemen van gletsjer- en
bergtochten
het uitoefenen van een beroep
met een hoger risico (raadpleeg de
voorwaarden voor het overzicht van
de beroepen waarvoor dit geldt)

Verzekeren zonder keuzestress begint met
een goed gesprek
Uw adviseur doet zaken met DAK Intermediairscollectief.
Door deelname aan dit collectief heeft uw adviseur toegang
tot heel veel verzekeringsproducten van vrijwel de gehele markt.
U profiteert van het voordeel en de onafhankelijkheid van uw
adviseur. Zo heeft u altijd de verzekering die het best past bij
uw situatie. Zonder keuzestress!

