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Sociale sector
Verzekering Lichamelijke ongevallen / Gemeen recht
DEFINITIES
Voor de interpretatie van het contract staan hieronder de definities van bepaalde woorden gegroepeerd. Ze
zijn alfabetisch gerangschikt en staan in de tekst van deze algemene voorwaarden in het vet gedrukt.
AANSLAG
Elke vorm van:
•

oproer: gewelddadige manifestatie, zelfs als zij niet beraamd is, van een groep personen, die met
opgehitste gemoederen plaatsvindt en gekenmerkt wordt door ongeregeldheden of onwettige daden,
alsook door verzet tegen de organen die met de handhaving van de openbare orde belast zijn, zonder
dat dit noodzakelijk tot doel heeft de gestelde openbare machten omver te werpen

•

volksbeweging: gewelddadige, zelfs niet beraamde, beweging, van een groep personen die, zonder dat
er opstand is tegen de gevestigde orde, toch plaatsvindt met opgehitste gemoederen en gekenmerkt
wordt door ongeregeldheden of onwettige daden

•

sabotage: clandestien georganiseerde actie met economische of sociale bedoelingen, individueel of
groepsgewijs uitgevoerd, waarbij geweld gepleegd wordt op personen of goederen vernield worden om
het verkeer of de normale werking van een dienst of een instelling te hinderen

•

terrorisme.

BEGUNSTIGDE
Degene in wiens voordeel verzekeringsprestaties bedongen zijn.
KERNRISICO
Schade die rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeit uit de wijziging van de atoomkern, radioactiviteit,
voortbrenging van ioniserende stralingen van alle aard, uiting van de schadelijke eigenschappen van
kernbrandstoffen of nucleaire substanties of radioactieve producten of afvalstoffen.
MAATSCHAPPIJ
AXA Belgium N.V., verzekeringsonderneming toegelaten onder het nummer 0039 om de takken leven en
niet-leven te beoefenen (K.B. 04-07-1979, B.S. 14-07-1979) – Maatschappelijke zetel: Vorstlaan 25,
B-1170 Brussel (België) – Website: www.axa.be – Tel.: 02 678 61 11 – Fax: 02 678 90 90 – KBO nr.:
BTW BE 0404.483.367 RPR Brussel.
ONGEVAL
Plotselinge gebeurtenis, die een lichamelijk letsel teweegbrengt en waarvan de oorzaak, of één van de
oorzaken, buiten het gestel van de getroffene ligt. Het begrip ongeval wordt geïnterpreteerd in
overeenstemming met de rechtspraak met betrekking tot de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971.
TERRORISME
Clandestien georganiseerde actie of dreiging van actie met ideologische, politieke, etnische of religieuze
bedoelingen, individueel of door een groep uitgevoerd, waarbij geweld wordt gepleegd op personen of de
economische waarde van een materieel of immaterieel goed geheel of gedeeltelijk wordt vernield, ofwel om
indruk te maken op het publiek, een klimaat van onveiligheid te scheppen of de overheid onder druk te
zetten, ofwel om het verkeer of de normale werking van een dienst of een onderneming te belemmeren.
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Sociale sector
Verzekering Lichamelijke ongevallen / Gemeen recht
Indien een gebeurtenis erkend wordt als terrorisme en voor zover terrorisme niet werd uitgesloten, dan
worden de contractuele verbintenissen van de maatschappij gepreciseerd en beperkt conform de wet van
1 april 2007 betreffende de verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme, waarvan de bepalingen
onder meer de omvang en de uitvoeringstermijn van de verzekeringsprestaties betreffen. De maatschappij
is hiertoe lid van de vzw TRIP (Terrorism Reinsurance and Insurance Pool).
TRIP
Vzw TRIP (Terrorism Reinsurance and Insurance Pool): rechtspersoon overeenkomstig artikel 4 van de wet
van 1 april 2007 betreffende de verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme.
VERZEKERDE
De personen of categorieën van personen die in de bijzondere voorwaarden worden aangewezen.
VERZEKERINGNEMER
Natuurlijke of rechtspersoon die in naam en voor rekening van de verzekerde de verzekering afsluit.
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TITEL I

-

LICHAMELIJKE ONGEVALLEN – GEMEEN RECHT

Artikel 1

-

VOORWERP VAN DE DEKKING

De maatschappij verbindt zich ertoe de overeengekomen vergoedingen uit te keren als de in de bijzondere
voorwaarden aangewezen verzekerden het slachtoffer worden van een ongeval in het kader van het leven
binnen de verzekerde instelling, met name als zij zich bevinden of zouden moeten bevinden onder de
leiding of onder het rechtstreekse of onrechtstreekse toezicht van de instanties, of hun vervangers of
vertegenwoordigers.
Ook tijdens de verzekerde activiteiten buiten de instelling, reizen, wandelingen, bezoeken, deelname aan
socioculturele, intellectuele en sportactiviteiten, steeds onder bewaking van de autoriteiten van de
instelling.
De dekking blijft toegekend aan de verzekerde op de weg van en naar de instelling, d.w.z. de weg die hij
neemt om naar de instelling of de plaats waar de activiteiten worden georganiseerd, te gaan en ervan terug
te keren.
Het begrip weg van en naar de instelling wordt geïnterpreteerd naar analogie van het begrip « arbeidsweg »
in de arbeidsongevallenwetgeving.
Bij uitbreiding van het begrip ongeval strekt de verzekering zich uit tot:
•

verdrinking, zonnesteek, hydrocutie

•

letsels opgelopen bij het redden van in gevaar verkerende personen of goederen

•

verrekkingen of scheuringen van spieren, pezen of gewrichtsbanden, voortvloeiend uit een
abnormale inspanning veroorzaakt door de inwerking van een plotse en toevallige externe oorzaak

•

vergiftigingen en brandwonden ten gevolge van ofwel het onopzettelijk innemen van giftige of
bijtende stoffen, ofwel het toevallig vrijkomen van gassen of dampen

•

verwikkelingen van de initiële letsels die door een gedekt ongeval werden veroorzaakt

•

ziekten als gevolg van een gedekt ongeval

•

letsels voortvloeiend uit agressies waarvan een verzekerde het slachtoffer werd voor zover de
verzekerde deze niet heeft uitgelokt

•

beten van dieren en steken van insecten, alsook de gevolgen ervan.

Artikel 2

-

DEKKING BIJ SPORTONGEVAL

Zijn gedekt de ongevallen overkomen tijdens de beoefening als amateur van alle sporten, behalve de
ongevallen die voortvloeien uit de volgende verschillende activiteiten:
•

gemotoriseerde sporten in wedstrijdverband of tijdens de voorbereiding daarop

•

canyoning

•

vlieg- of luchtsporten (zoals valschermspringen, zweefvliegen, ULM, ballonvaren, deltavliegen,
parapente, benji, enz...)

•

vecht- en verdedigingssporten, met uitzondering van volgende sporten: judo, aikido, taï chi chuan,
schermen.

De sporten, welke ook, die beroepshalve worden beoefend, zijn niet gedekt.
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Artikel 3

-

VERZEKERINGSGEBIED

De dekking is overal ter wereld geldig voor zover de verzekerde instelling zich in België bevindt.
Artikel 4

-

UITSLUITINGEN

Zijn niet gedekt de ongevallen die voortvloeien uit:
A.

alcoholintoxicatie van meer dan 0,8 gr/l bloed of het gebruik van drugs of andere verdovende
middelen

B.

deelname aan weddenschappen, uitdagingen of kennelijk roekeloze handelingen

C.

opzet, hetzij van de getroffene hetzij van de rechthebbenden

D.

een natuurramp overkomen in België

E.

aanslagen (onverminderd de toepassing van artikel 5) of aanrandingen, tenzij bewezen is dat de
getroffene er niet actief aan heeft deelgenomen, wettelijke zelfverdediging uitgezonderd

F.

oorlog of gelijkaardige feiten en burgeroorlog
Ongevallen die voortvloeien uit oorlog of gelijkaardige feiten en burgeroorlog zijn evenwel gedekt
wanneer de getroffene in het buitenland verrast wordt door het begin van de vijandelijkheden en er
een ongeval heeft binnen een termijn van 14 dagen vanaf het begin van de vijandelijkheden. Deze
termijn kan worden verlengd tot op het ogenblik dat de getroffene over de nodige middelen beschikt
om het grondgebied te verlaten. De dekking wordt in geen geval verleend, wanneer de getroffene
actief aan deze vijandelijkheden heeft deelgenomen.

G.

een kernrisico, zonder afbreuk aan de bepaling in artikel 5.

Zijn evenmin gedekt:
H.

viscerale hernia en discushernia, spataders en verwikkelingen ervan

I.

verwikkelingen en ongevallen te wijten aan geneeskundige en heelkundige behandelingen die niet
door een gedekt ongeval noodzakelijk zijn gemaakt

J.

letsels en hun gevolgen die voortvloeien uit ingrepen of behandelingen die de verzekerde op zijn
eigen persoon uitvoert, behalve indien de verzekerde of zijn rechthebbenden aantonen dat dit is om
de gevolgen van een gedekt ongeval te verminderen omdat de verzekerde in de onmogelijkheid
verkeerde ten gepaste tijde de nodige zorgen te ontvangen

K.

zelfmoord en zelfmoordpoging en de gevolgen ervan.

Ziekten inbegrepen beroepsziekten kunnen niet als ongevallen worden beschouwd, noch de ziekte op zich
noch de gevolgen ervan.
Artikel 5

-

DEKKING IN GEVAL VAN EEN DAAD VAN TERRORISME

Bij een ongeval dat voortvloeit uit een daad van terrorisme, is de dekking behouden voor de schade
gewaarborgd door deze verzekering, met uitzondering van de schade veroorzaakt door wapens of tuigen
bestemd om te ontploffen door een structuurwijziging van de atoomkern.
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Artikel 6
6.1

-

OMVANG VAN DE DEKKINGEN

Overlijden
•

De maatschappij betaalt het verzekerd bedrag dat in de bijzondere voorwaarden vermeld is. Het
kapitaal wordt uitgekeerd wanneer het overlijden ten gevolge van een gedekt ongeval uiterlijk
3 jaar op de datum van dit ongeval volgt.

•

Het kapitaal wordt uitgekeerd aan de echtgenoot van de verzekerde die noch uit de echt noch
van tafel en bed gescheiden is, bij ontstentenis aan zijn kinderen, bij ontstentenis aan de
wettelijke erfgenamen, bij ontstentenis aan zijn legatarissen, voor zover er geen begunstigde
aangeduid is in de bijzondere voorwaarden.
Bij een overlijden dat niet het gevolg is van het ongeval en zich voordoet vóór de consolidatie van
de letsels, is geen vergoeding verschuldigd.

•

De maatschappij beperkt zich tot het terugbetalen van de begrafeniskosten met een maximum
van 2.500 EUR:
-

bij gebrek aan een echtgenoot, kind, erfgenaam en legataris

-

of indien de verzekerde jonger dan 5 jaar was.

Deze kosten worden terugbetaald aan de natuurlijke persoon die de kosten effectief gemaakt
heeft.
•

6.2.

De verzekerde bedragen in geval van overlijden kunnen niet gecumuleerd worden met de
verzekerde bedragen in geval van blijvende invaliditeit.

Blijvende invaliditeit
•

In geval van volledige blijvende invaliditeit ten gevolge van een gedekt ongeval, betaalt de
maatschappij het in de bijzondere voorwaarden voorziene kapitaal.

•

In geval van gedeeltelijke blijvende invaliditeit ten gevolge van een gedekt ongeval, betaalt de
maatschappij het percentage van het kapitaal dat met de invaliditeitsgraad overeenstemt.
De invaliditeitsgraad wordt vastgesteld op basis van de laatste editie van de "Europese schaal
voor de beoordeling van aantastingen van de fysieke en psychische integriteit", die van
toepassing is op de consolidatiedatum. De aantastingen van de fysieke en psychische integriteit
mogen in geen geval 100 % of de waarde van het verlies van het getroffen ledemaat of van de
getroffen functie overschrijden.
Voor de hulp van een derde is geen vergoeding verschuldigd.
De letsels aan de reeds invalide ledematen of organen worden vergoed voor het verschil tussen
de staat van het lidmaat of het orgaan voor en na het ongeval.

•

De blijvende invaliditeit wordt als volledig beschouwd zodra de invaliditeitsgraad 67 % bereikt.

•

Indien meerdere gedeeltelijke blijvende invaliditeiten voortvloeien uit eenzelfde ongeval, kan de
door de maatschappij verschuldigde vergoeding nooit het in geval van volledige blijvende
invaliditeit voorziene kapitaal overschrijden.
Indien de toestand van de getroffene één jaar na het ongeval geen consolidatie toelaat, betaalt
de maatschappij, op verzoek, een provisie van ten hoogste de helft van het bedrag dat
overeenstemt met de vermoede invaliditeit. Deze provisie kan slechts aangevraagd worden
wanneer de vermoede invaliditeitsgraad ten minste 20 % bereikt. Als blijkt dat het bedrag van de
provisie op de consolidatiedatum groter is dan de uiteindelijk verschuldigde vergoeding, blijft het
overschot verworven, behalve in geval van bedrog.

4185779 - 06.2015

7.

Sociale sector
Verzekering Lichamelijke ongevallen / Gemeen recht

6.3.

•

Het kapitaal wordt uitgekeerd aan de getroffene.

•

Door de betaling van het kapitaal ziet de maatschappij af van elke eis tot herziening in geval van
een verbetering van de gezondheidstoestand van de getroffene en zien de begunstigden af van
elke eis tot herziening in geval van overlijden of in geval van verslechtering van de
gezondheidstoestand van de getroffene.

Tijdelijke ongeschiktheid
In geval van tijdelijke ongeschiktheid ten gevolge van een gedekt ongeval, betaalt de maatschappij
de in de bijzondere voorwaarden voorziene dagelijkse vergoeding.
De dagelijkse vergoeding is slechts verschuldigd vanaf de 31ste dag die volgt op het begin van de
ongeschiktheid.
De vergoeding is volledig verschuldigd wanneer de verzekerde tijdelijk ongeschikt is om zijn
beroepsactiviteiten uit te oefenen. Ze wordt herleid in verhouding tot de graad van tijdelijke
ongeschiktheid als de verzekerde een deel van zijn beroepsactiviteiten kan uitoefenen.
De dagelijkse vergoeding is niet verschuldigd voor de verzekerde die op de dag van het ongeval geen
beroepsactiviteit of winstgevende activiteit uitoefent.
De betaling wordt uitgevoerd aan de getroffene of aan zijn wettelijke vertegenwoordigers.

6.4.

Behandelings- en ziekenhuiskosten
Mits voorlegging van de bewijsstukken, alle behandelingskosten tot op de datum van consolidatie
van de letsels tot maximum 3 jaar na de datum van het ongeval.
De dekking wordt verleend na aftrek van de prestaties ontvangen van elke derde betaler.
De dekking is in ieder geval begrensd tot het in de bijzondere voorwaarden vermelde verzekerde
bedrag.
Worden met behandelingskosten gelijkgesteld:
•

kosten voor prothesen, orthopedie en posttraumatische revalidatie

•

kosten voor esthetische chirurgie die de gevolgen van een gedekt ongeval moet verhelpen

•

kosten voor het opsporen en redden van een verzekerde naar aanleiding van een gedekt
ongeval; op de dag van het ongeval gemaakte vervoerkosten alsook de vervoerkosten die de
behandeling meebrengt

•

bij een ongeval in het buitenland, de bijkomende hotel- en repatriëringskosten van de getroffene,
die om medische redenen gerechtvaardigd zijn, alsmede de kosten voor het repatriëren van het
stoffelijk overschot
De maatschappij vergoedt de kosten nadat de instellingen van sociale zekerheid, de instellingen
die de gevolgen van arbeidsongevallen of ongevallen van en naar het werk dekken of die deze
behandelings- en ziekenhuiskosten terugbetalen, hun tussenkomst hebben verleend.
De kosten worden terugbetaald aan de persoon die ze gedragen heeft.
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Artikel 7

-

MEDISCHE EXPERTISE

Bij betwisting over het bestaan of de graad van de blijvende invaliditeit, wordt het geschil op tegenspraak
voorgelegd aan twee medische experts. Te dien einde wijst elke partij een medisch expert aan.
Komen de twee artsen niet tot een akkoord, dan schakelen zij een derde arts in. Deze drie artsen spreken
zich dan gezamenlijk uit, maar als er geen meerderheid is, zal het advies van de derde expert
doorslaggevend zijn. De medische experts zijn vrijgesteld van alle formaliteiten.
Als een van de partijen nalaat haar medisch expert te benoemen of als de beide medische experts het niet
eens worden over de keuze van de derde, dan wordt de benoeming gedaan op verzoek van de meest
gerede partij door de voorzitter van de Rechtbank van eerste aanleg van de woonplaats in België van de
getroffene of, bij ontstentenis, van de zetel van de instelling in België.
Elk van de partijen draagt de honoraria en kosten van haar medisch expert en draagt voor de helft bij in die
van de derde arts.
Artikel 8

-

VERPLICHTINGEN VAN DE VERZEKERDE

Bij een schadegeval verbindt de verzekerde zich ertoe de afgevaardigden van de maatschappij te
ontvangen en hun vaststellingen vlot te laten verlopen.
Op vraag van de maatschappij moet hij alle nuttige inlichtingen verstrekken betreffende de gevolgen van
het gedekt ongeval voor zijn gezondheidstoestand, alsook voor het verloop van de medische behandeling.
De medische getuigschriften en verslagen moeten onder vertrouwelijke omslag aan de medische adviseur
van de maatschappij worden gericht.
In geval van overlijden laat de verzekerde aan de maatschappij toe om, voor zover nodig voor het beheer
van het schadegeval, op haar kosten een post-mortem-onderzoek te laten uitvoeren.
De verzekerde verbindt zich ertoe om in België en in het buitenland alle nodige stappen te ondernemen
voor de terugvordering van zijn behandelings- en ziekenhuiskosten bij de instellingen van sociale zekerheid.
Indien de verzekerde een van de hogergenoemde verplichtingen niet naleeft, mag de maatschappij:
•

de prestatie verminderen ten belope van het door haar geleden nadeel

•

haar dekking weigeren indien de verzekerde met bedrieglijk opzet gehandeld heeft.

Artikel 9

-

SUBROGATIE

De maatschappij mag enkel in de rechten treden van de verzekeringnemer of de begunstigde tegen de voor
het ongeval aansprakelijke derden voor de uitgaven die zij zou hebben gedaan in het kader van de
dekkingen "behandelings- en ziekenhuiskosten".
Behalve in geval van kwaadwillig opzet, heeft de maatschappij geen verhaal op de bloedverwanten in de
neergaande en opgaande lijn, de echtgeno(o)t(e) of de samenwonende partner en verwanten in rechte lijn
van de verzekerde, of op de personen die bij hem inwonen, zijn gasten en de leden van zijn huispersoneel.
De maatschappij kan echter op deze personen verhaal uitoefenen voor zover hun aansprakelijkheid
effectief gedekt is door een verzekeringsovereenkomst.
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Als instelling die optreedt in de sociale sector, neemt u beslissingen die invloed hebben op het algemeen
belang. Maar ook de belangen van uw medewerkers en uw middelen moeten beschermd worden.

AXA maakt het zich tot zijn taak om u raad te geven bij het inschatten van de risico’s verbonden aan uw
activiteit, de keuze van een eenvoudige totaaloplossing en het uitvoeren van uw preventiepolitiek.
Wij helpen u bij:
• het anticiperen op de risico’s
• het beschermen en motiveren van uw personeel
• het beschermen van uw lokalen, voertuigen en werkmiddelen
• het beschermen van uw resultaten
• het herstellen van de gevolgen van schade berokkend aan derden

4185779– 06.2015

www.axa.be

AXA Belgium, NV van Verzekeringen toegelaten onder het nr. 0039 om de takken leven en niet-leven te beoefenen
(K.B. 04-07-1979, B.S. 14-07-1979) – Maatschappelijke zetel: Vorstlaan 25, B-1170 Brussel (België)
Internet: www.axa.be – Tel.: 02 678 61 11 – Fax: 02 678 90 90 – KBO nr.: BTW BE 0404.483.367 RPR Brussel

