
Een ongeval zit in een klein hoekje….. en komt ook nooit alleen !! 

CuraliaSafe 
Uw bescherming bij ieder ongeval 24u/24, 7d/7 

U bent sportief en u maakt een lelijke val?  U bent klusser en… uw duim 

was waar u dacht dat de spijker zou zijn? Of  u heeft gewoon pech? 

Een ongeluk schuilt in een klein hoekje, maar kan grote gevolgen 

hebben, zoals hoge medische kosten, inkomstenverlies omdat u niet

kan werken en beperkte wettelijke vergoedingen door de ziekteverzekering. In het ergste

geval zullen deze kosten doorgeschoven worden naar de nabestaanden. 

De verzekering CuraliaSafe van Curalia helpt u door deze moeilijke periode. De financiële 

gevolgen van een ongeval, zowel in het beroeps- als het privéleven zijn verzekerd.

Aansluitingsvoorwaarden - Eenvoud troef :  Het ingevuld en ondertekend voorstel is

voldoende voor het afsluiten van deze verzekering. 

VERZEKERDE WAARBORGEN EN KAPITALEN 

- Overlijden : €30.000

- Blijvende invaliditeit : €120.000 (basis barema IPT (para-)medisch))

- Tijdelijke ongeschiktheid : €70 per dag – betaalbaar gedurende 365 dagen met een wachttijd van

30 dagen

- Behandelingskosten : €2.500

Jaarpremie inclusief taksen en kosten: €260 (taksen 9.25%)

Amateursporten : sportongevallen tijdens de meest voorkomende sporten zijn verzekerd 

Voorbeeld 1 : 
Sofie is pas afgestudeerd als kinesitherapeute. Ze is recent gestart als zelfstandig kinesitherapeut.  Sofie 

is een sportfanaat.  Tijdens een volleybalmatch met haar vroegere studiegenoten is ze 

gevallen.  Ze is slecht neergekomen en heeft haar arm gebroken.  Ze kan 6 weken niet werken.  Dankzij 

CuraliaSafe ontving Sofie een bedrag van € 2.940 ter vergoeding van haar werkonbekwaamheid.

Bovendien heeft haar revalidatie  haar evenmin iets gekost, vermits CuraliaSafe haar 

behandelingskosten voor revalidatie door een collega eveneens ten laste heeft genomen. 

Voorbeeld 2 : 
Pieter, 32 jaar, is getrouwd en heeft twee kinderen.  Negen jaar geleden heeft hij zijn eigen kine-praktijk 

opgestart.  Na een bezoek aan zijn ouders is Pieter het slachtoffer geworden van een verkeersongeval.  

De gevolgen zijn dramatisch.  Zijn benen zijn verlamd en hij kan niet langer zijn beroep als 

kinesitherapeut uitoefenen.  CuraliaSafe heeft een bedrag van € 120.000 uitgekeerd.  Met dit bedrag 

heeft hij zijn huis aangepast en een deel van zijn hypothecaire lening terugbetaald. 

De voorbeelden van deze folder zijn indicatief. Wij raden u aan om de algemene voorwaarden die 

van kracht zijn en die het geheel van de toepasselijke modaliteiten van onze verzekeringsdekkingen 

hernemen, aandachtig te lezen. Deze documenten zijn beschikbaar bij Curalia die tot uw beschikking 

staat voor iedere bijkomende inlichting.  De verzekering wordt onderschreven voor de duurtijd van één 

jaar, met de mogelijkheid tot stilzwijgende vernieuwing.  De verzekering CuraliaSafe is een verzekering 

van personen naar Belgisch recht. FI
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