Verzekering Arbeidsongevallen
Informatiedocument over het verzekeringsproduct
AG Insurance

Verzekering Arbeidsongevallen

Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0079

Dit informatiedocument geeft een overzicht van de belangrijkste dekkingen en uitsluitingen van deze verzekering. Dit document is niet gepersonaliseerd
op basis van uw specifieke behoeften. De informatie die erin is opgenomen is niet exhaustief. De precieze omvang van de waarborgen en de
tussenkomstlimieten staan in de algemene voorwaarden van het contract. Extra informatie over de gekozen verzekering en uw verplichtingen vindt u in de
precontractuele en contractuele informatie over deze verzekering.

Welk soort verzekering is dit?
De verzekering Arbeidsongevallen waarborgt volgens de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 de arbeidsongevallen en de ongevallen op de weg van en naar
het werk waarvan uw werknemers het slachtoffer kunnen zijn. Elke werkgever die personeel tewerkstelt, is wettelijk verplicht zijn personeel te beschermen
tegen arbeidsongevallen.

Wat is verzekerd?
✔✔Basiswaarborg:
✓✓ Als één van uw werknemers een arbeidsongeval heeft tijdens het
werk of op de weg naar en van het werk, voorziet uw verzekering
Arbeidsongevallen in vergoedingen en terugbetalingen van kosten
conform de Arbeidsongevallenwet. Het betreft:
✓✓ de terugbetaling van medische kosten, apotheekkosten,
hospitalisatiekosten, kosten van prothesen of orthopedische
toestellen en verplaatsingskosten;
✓✓ vergoedingen in geval van (tijdelijke of blijvende)
arbeidsongeschiktheid;
✓✓ een uitkering van een rente bij overlijden en de terugbetaling van
begrafeniskosten.
✓✓ Het basisloon dat gebruikt wordt voor de berekening van de
vergoedingen wordt in de Arbeidsongevallenwet beperkt tot een
maximumbedrag (het wettelijk loonplafond).

✔✔Belangrijkste optionele waarborgen:
❏❏ Excedent: via de verzekering Corporate Accident Plus kunt u het
gedeelte van het loon van uw werknemers verzekeren dat het wettelijk
loonplafond arbeidsongevallen overschrijdt.
❏❏ Ongevallen privéleven: de verzekering Corporate Accident Plus biedt u
ook de mogelijkheid uw werknemers te verzekeren tegen ongevallen die
zich voordoen tijdens hun privéleven.
❏❏ Pack Arbeidsongevallen:
✓✓ Voor uw bedrijf: tussenkomst in de kosten van een vervroegde
terugkeer uit het buitenland, van uw verdedigingskosten en van
de controlearts voor de opvolging van absenteïsme onder uw
medewerkers.
✓✓ Voor u als bedrijfsleider en voor uw gezin: een vergoeding bij
tijdelijke ongeschiktheid en uitkering van een kapitaal na overlijden
ten gevolge van een ongeval.
✓✓ Voor uw werknemers: een uitgebreide bescherming voor de
samenwonende partner en een extra bescherming tijdens thuiswerk,
tijdelijke opdrachten in het buitenland en teambuildings.
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Wat is niet verzekerd?
✘✘ Voor de basiswaarborg:
✗✗ De uitsluitingen van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 zijn van
toepassing. Zo zijn de arbeidsongevallen die de verzekerde opzettelijk
heeft veroorzaakt niet verzekerd.

✘✘ Voor Excedent:
✗✗ Ongevallen als gevolg van het besturen van een vliegtuig of helikopter
als de werknemer als piloot minder dan 100 uur ervaring heeft.

✘✘ Voor Ongevallen privéleven:
✗✗ Ongevallen te wijten aan een feit dat de verzekerde opzettelijk pleegt of
door het feit dat de verzekerde zich in staat van dronkenschap of een
gelijkaardige toestand bevindt; ongevallen tijdens extreme sporten en
tijdens sportcompetities van wielrennen, wintersporten, gevechts- of
verdedigingssporten of motorrijtuigen; ongevallen tijdens luchtsporten
tenzij de verzekerde wordt begeleid door een instructeur of piloot die
beschikt over de vereiste brevetten.

✘✘ Voor Pack Arbeidsongevallen+:
✗✗ Voor uw bedrijf: boetes, absenteïsmecontroles in het buitenland.
✗✗ Voor u als bedrijfsleider en voor uw gezin: ongevallen te wijten aan
een feit dat u opzettelijk pleegt of door het feit dat u zich in staat
van dronkenschap of een gelijkaardige toestand bevindt; ongevallen
tijdens sportcompetities van wielrennen, wintersporten, gevechts- of
verdedigingssporten of motorrijtuigen en tijdens luchtsporten.
✗✗ Voor uw werknemers: tijdens een tijdelijke opdracht, de ongevallen
buiten de periode van de eigenlijke opdracht; tijdens thuiswerk:
de ongevallen tijdens culturele, sport- en spelactiviteiten,
knutselwerkzaamheden, tuinieren en onderhoud van de woning in de
ruime betekenis.

Zijn er dekkingsbeperkingen?
!!

Voor de basiswaarborg zijn de vergoedingen bepaald in de
Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971.
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Waar ben ik verzekerd?
✔✔De dekking geldt voor de hele wereld, op voorwaarde dat de Belgische wetgeving op het ogenblik van het ongeval van toepassing is overeenkomstig de
internationale overeenkomsten.

Wat zijn mijn verplichtingen?
––
––
––
––

U bezorgt ons volledige en exacte informatie over het te verzekeren risico bij het afsluiten van het contract.
U meldt aanpassingen tijdens de looptijd van het contract.
U treft alle mogelijke voorzorgen om schade te vermijden.
U geeft een schadegeval en de omstandigheden ervan aan binnen de termijn bepaald in de algemene voorwaarden. U treft alle redelijke maatregelen om de
gevolgen van een schadegeval te beperken.

Wanneer en hoe betaal ik?
U moet de premie jaarlijks betalen en ontvangt hiervoor een betalingsaanvraag. Premiesplitsing is mogelijk onder bepaalde voorwaarden. Hiervoor gelden
extra kosten. U kunt deze vermijden door uw contracten op te nemen in Modulis en zo de gratis premiesplitsing te genieten (tot maandelijkse betalingen).
Modulis biedt nog andere voordelen, bijvoorbeeld de mogelijkheid om elk jaar 10 % van het betaalde premiebedrag terug te krijgen via de Goedeklantbonus.
Als de premie na het vervallen van de termijn wordt afgerekend, moet een provisionele premie betaald worden die afgehouden wordt van de definitief te
betalen premie.

Wanneer begint en eindigt de dekking?
De begindatum en de looptijd van de verzekering staan vermeld in de bijzondere voorwaarden van het contract.
Het contract loopt één jaar of drie jaar. Behoudens tegenbericht, wordt het automatisch verlengd voor de initiële duur.

Hoe zeg ik mijn contract op?

0079-6103830N-22092018

U kunt uw verzekeringscontract opzeggen ten laatste 3 maanden vóór de vervaldag van het contract.
De opzegging van het contract moet gebeuren per aangetekende brief.

UNIVERSES

AG Insurance nv – E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel – RPR Brussel – BTW BE 0404.494.849 – www.aginsurance.be

Belgische Verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0079, onder toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel

MOBILITY

p. 2/2

