Verzekering Arbeidsongevallen
Informatiedocument over het verzekeringsproduct

Securex Arbeidsongevallen
Dit informatiedocument heeft tot doel u een overzicht te geven van de belangrijkste dekkingen en uitsluitingen betreffende deze
verzekering. Het document is niet gepersonaliseerd op basis van uw specifieke behoeften en de informatie die erin opgenomen is, is niet
exhaustief. Voor alle bijkomende informatie betreffende de gekozen verzekering en uw verplichtingen kan u de precontractuele en
contractuele voorwaarden betreffende deze verzekering raadplegen.

Welk soort verzekering is dit?
De Verzekering Arbeidsongevallen is een overeenkomst tussen de werkgever en de verzekeraar waarbij de
verzekeraar instaat voor de schadevergoeding bij een arbeidsongeval of een arbeidswegongeval overkomen aan de
werknemers van die werkgever. De werkgever is wettelijk verplicht om deze verzekering af te sluiten.

Wat is verzekerd?
 Ingeval van een arbeidsongeval of een
nee arbeidswegongeval, betaalt de verzekeraar een
vergoeding ingeval van:
 Medische kosten in verband met het ongeval
 Verplaatsingskosten voor verplaatsingen op
verzoek van de verzekeraar, van de
adviserende arts, van de rechtbank of om
medische redenen.
 Tijdelijke
arbeidsongeschiktheid :
een
vergoeding van 90% van het forfaitair
basisloon, berekend volgens de wettelijke
bepalingen
 Blijvende arbeidsongeschiktheid : een rente
op basis van het forfaitair basisloon,
berekend volgens de wettelijke bepalingen

Wat is niet verzekerd?
 Ongevallen die opzettelijk veroorzaakt
worden door de getroffene of de
rechthebbende
 Ongevallen op het werk die niet voldoen aan
de
wettelijke
definitie
van
een
arbeidsongeval
 Materiële schade zoals aan kledij, voertuigen
enz.
 Morele schade

Zijn er dekkingsbeperkingen?
!

De vergoedingen en renten bestaan uit een
percentage van een forfaitaire bezoldiging en
zijn beperkt tot het wettelijk loonplafond.

!

De medische kosten worden terugbetaald op
basis van het RIZIV-tarief.

 Wanneer nodig, hulp van derden , doch enkel
ná consolidatie
 Bij overlijden : de begrafeniskosten en een
rente voor de rechthebbenden

Waar ben ik gedekt?
 De dekking geldt over de hele wereld voor zover de Belgische wetgeving op het ogenblik van het ongeval
van toepassing is of blijft overeenkomstig de internationale overeenkomsten.
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Wat zijn mijn verplichtingen?
-

U moet ons eerlijke, accurate en volledige informatie verschaffen bij het sluiten van de overeenkomst.

-

U moet iedere wijziging aan het verzekerde risico tijdens de duur van de overeenkomst melden aan uw
verzekeraar (bv. Wijziging van de uitgevoerde beroepsactiviteit).

-

U moet ieder schadegeval aangeven binnen de acht kalenderdagen vanaf de dag na het ongeval.

Wanneer en hoe betaal ik?
U hebt de verplichting om de premie jaarlijks te betalen. U ontvangt hiervoor een uitnodiging tot betaling. Een
gesplitste premiebetaling is mogelijk tegen bepaalde voorwaarden.

Wanneer begint en eindigt de dekking?
De begindatum en de duur van de verzekering wordt vermeld in de bijzondere voorwaarden. De overeenkomst
duurt een jaar en wordt stilzwijgend verlengd. In onderling akkoord kan de duurtijd vastgesteld worden op drie 2
jaar.

Hoe zeg ik mijn contract op?
U kan de verzekeringsovereenkomst tenminste drie maanden voor de jaarlijkse vervaldag opzeggen. Dat kunt u
doen per aangetekende brief, bij deurwaardersexploot of door afgifte van de opzegbrief tegen ontvangstbewijs.
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