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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

MAATSCHAPPIJ
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 93 40 – KBO nr.: 0404.483.367 RPR
Brussel

ONGEVAL
Een plotse gebeurtenis die een letsel veroorzaakt en waarvan de oorzaak of een van de oorzaken buiten het
organisme van de getroffene ligt. Het begrip plotse gebeurtenis zal geïnterpreteerd worden in
overeenstemming met de rechtspraak betreffende de wet van 10 april 1971 op de arbeidsongevallen.
Bij uitbreiding, worden volgende gebeurtenissen ook als ongeval beschouwd, voor zover de oorzaak zich
tijdens het schoolleven voordeed:
a)

verdrinking, zonnesteek, hydrocutie en bevriezing;

b)

het redden van in gevaar verkerende personen of goederen, voor zover de verzekerde hierbij een
letsel oploopt;

c)

een abnormale inspanning uitgelokt door de plotselinge, toevallige inwerking van een uitwendige
oorzaak, die verrekkingen en scheuren van spieren, pezen en gewrichtsbanden veroorzaakt;

d)

het onopzettelijk innemen van giftige of bijtende stoffen of het toevallig ontsnappen van gas of damp,
die vergiftigingen en brandwonden tot gevolg hebben;

e)

verwikkelingen van aanvankelijk door een gedekt ongeval veroorzaakt letsel;

f)

ziekten die voortvloeien uit een gedekt ongeval;
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g)

dieren-en insectenbeten;

h)

daden van agressie, overkomen aan de verzekerde voor zover hij deze niet uitgelokt heeft.

SCHOOLWEG
Te interpreteren zoals het begrip van de arbeidsweg in de wet van 10 april 1971 op de arbeidsongevallen :
het normale traject dat de leerling of student moet afleggen om zich van zijn woon- of verblijfplaats te
begeven naar de onderwijsinstelling of om het even welke andere plaats waar de verschillende activiteiten
van het schoolleven zich afspelen, en omgekeerd.
De stages die door leerlingen gedaan worden in andere instellingen of ondernemingen, behoudens wanneer
deze leerlingen onder het toepassingsgebied van de arbeidsongevallenwet vallen, worden gelijkgesteld met
activiteiten van het schoolleven. De weg van de woon- of verblijfplaats naar de plaats waar die stage wordt
uitgeoefend, en omgekeerd, wordt gelijkgesteld met de schoolweg.
TERRORISME
Een 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.
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 zoals opgericht overeenkomstig
artikel 4 van de wet van 1 april 2007 betreffende de verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme.
VERZEKERDE
De personen die in de bijzondere voorwaarden onder de hoedanigheid van verzekerde vermeld worden.
VERZEKERINGNEMER
De verzekeringnemer is de persoon die de verzekeringsovereenkomst sluit bij de maatschappij.
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BIJSTAND
Deze dekking treedt tegelijk met de verzekering Lichamelijke Ongevallen in werking en blijft voor dezelfde
duur van kracht.
Elke vraag betreffende een bijstandsverlening moet gericht worden aan AXA Assistance. Hiervoor vormt men
het volgende telefoonnummer: 02/550.05.30.
De bijstandsprestaties worden verleend door INTER PARTNER ASSISTANCE, verzekeringsmaatschappij
toegelaten onder het codenr. 0487 om Bijstandsverzekeringen te beoefenen (K.B. van 04.07.1979 en van
13.07.1979, - B.S. van 14.07.1979), met maatschappelijke zetel gevestigd te 1050 Brussel op de
Louizalaan 166, Bus 1.

VERBINTENISSEN VAN AXA ASSISTANCE
Binnen de grenzen van het hieronder beschrevene organiseert AXA Assistance de bijstand indien een
verzekerde het slachtoffer wordt van een door de onderhavige verzekering gedekt ongeval.
Tenzij anders bepaald, worden de facturen van de bijstandsverleners niet door AXA Assistance vergoed. De
vergoedingsgrenzen van de bijstandsdekking zijn niet geïndexeerd.

VERBINTENISSEN VAN DE VERZEKERDE
Om voor de prestaties van de bijstandsdekking in aanmerking te komen, moet de verzekerde:
•

eerst en voor enige interventie, contact opnemen met het callcenter van AXA Assistance, op het nr.
02 550 05 30

•

altijd eerst haar toestemming vragen alvorens enige bijstandskosten aan te gaan. Deze toestemming
wordt verleend onder voorbehoud van de vergoeding van het ongeval in het kader van de onderhavige
verzekering en geeft derhalve geen uitsluitsel over de toepasbaarheid van de dekking.

AXA Assistance behoudt zich het recht voor om de verzekerde te verzoeken:
•

de originele bewijsstukken van de aangegane kosten te overhandigen,

•

de feiten aan te tonen die recht geven op de gedekte prestaties.

Door AXA Assistance verstrekte vervoersbewijzen die de verzekerde niet heeft gebruikt, dienen haar te allen
tijde te worden terugbezorgd.
Gebeurt dit niet, dan kan AXA Assistance van de verzekeringnemer de terugbetaling vorderen van de door
haar uitgekeerde sommen voor het bedrag van de geleden schade als gevolg van dit verzuim.
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BIJSTANDSPRESTATIES
1.

EERSTE TELEFONISCHE BIJSTAND 24U/24
De verzekeringnemer heeft rechtstreeks toegang tot de telefonische bijstandsdienst 24u/24u van AXA
Assistance.
AXA Assistance biedt haar hulp aan ter ondersteuning van de verzekeringnemer na een door de
onderhavige verzekering gedekt ongeval.

2.

PSYCHOLOGISCHE BIJSTAND
Naar aanleiding van een door de onderhavige verzekering gedekt ongeval, organiseert en vergoedt
AXA Assistance in België en in een straal van 30 km buiten de landsgrenzen psychologische bijstand
met een maximum van 6 sessies:
• individueel voor de verzekerde,
• in groep voor de ouders, broers en zussen van de leerling/student of, als de getroffene geen
leerling/student is, aan de echtgenoot of de samenwonende partner van de getroffene en hun
kinderen, of bij ontstentenis hieraan de vader en de moeder,
• indien nodig, in groep voor andere leerlingen van de schoolinstelling, die door het ongeval zijn
getraumatiseerd.

3.

MOBILITEIT
Indien een verzekerde na een door de onderhavige verzekering gedekt ongeval niet in staat is zich met
een eigen vervoermiddel of met het openbaar vervoer te verplaatsen, zoekt en organiseert AXA
Assistance in België en in een straal van 30 km buiten de landsgrenzen een aangepast vervoermiddel
tussen zijn verblijfplaats en de onderwijsinstelling en omgekeerd, voor zover de medische toestand
ten gevolge van dit ongeval dit rechtvaardigt.
AXA Assistance komt tussen voor deze vervoerskosten in België en in een straal van 30 km buiten de
landsgrenzen voor een bedrag van 100 EUR per dag en gedurende maximum 8 dagen.

4.

SCHOOLREIZEN
Indien een verzekerde het slachtoffer wordt van een door de onderhavige verzekering gedekt ongeval
tijdens het schoolleven, kan hij bij het callcenter van AXA Assistance terecht voor praktische
inlichtingen (ziekenhuizen, artsen, apotheken,...).
Afhankelijk van de ernst van het ongeval en in overleg met de behandelende arts en/of de huisarts,
organiseert AXA Assistance de repatriëring van de getroffene rekening houdend met zijn medische
toestand (sanitair vliegtuig, lijnvlucht, trein eerste klasse of ziekenwagen) naar een ziekenhuis dicht bij
zijn verblijfplaats of naar zijn verblijfplaats zelf.
AXA Assistance neemt eveneens de administratieve formaliteiten, naar aanleiding van het overlijden
van de verzekerde, op zich.
Indien de ernst van de situatie dit vereist, kan AXA Assistance een geldvoorschot doen tot 2.500 EUR.
Dit geldvoorschot moet vooraf, in België, aan AXA Assistance worden overgemaakt in cash of door
middel van een overschrijving of een bankwaarborg.

4.

ZIEKENBEZOEK IN HET BUITENLAND
Indien een verzekerde als gevolg van een door de onderhavige verzekering gedekt ongeval in een
buitenlands ziekenhuis verblijft en zijn medische toestand het onmogelijk maakt getransporteerd te
worden binnen de 48 u, organiseert en vergoedt AXA Assistance het transport van een, door de
verzekerde, aangeduide persoon om hem te bezoeken.
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AXA Assistance stelt dan een ticket ter beschikking voor:
• de heen- en terugreis van de aangeduide persoon;
• de hotelkosten van deze persoon tot een maximum van 80 EUR per dag en voor een totaal van
maximum 5 dagen.
6.

OPRICHTEN VAN EEN CRISISCEL
Wanneer de aard van het ongeval (bv. meerdere verzekerden getroffen door één ongeval, ongeval in
het buitenland, …) dit noodzakelijk maakt, kan AXA Assistance de directeur van de schoolinstelling of
de inrichtende macht voorstellen een crisiscel op te richten die zich zal bezighouden met:
• het verwittigen van de ouders of andere personen die het kind onder hun hoede hebben van de
omstandigheden en eventuele wijzigingen die deze veroorzaken;
• elk ander probleem dat zich eventueel zou voordoen.
De kosten die hieruit voortvloeien, blijven evenwel ten laste van de verzekeringnemer.

7.

DIVERSE DIENSTEN IN HET KADER VAN EEN DOOR ONDERHAVIGE VERZEKERING GEDEKT ONGEVAL
• Leveren van geneesmiddelen: AXA Assistance organiseert en neemt de kosten ten laste voor het
ophalen en het afleveren bij de verzekerde van de noodzakelijke geneesmiddelen met
doktersvoorschrift. De kosten van de geneesmiddelen blijven ten laste van de verzekerde.
• Organiseren van de medische controle: AXA Assistance organiseert en neemt de kosten ten laste
voor het transport van de verzekerde die zich naar een ziekenhuis of medisch centrum moet
begeven voor een controle.
• Het zoeken naar paramedisch personeel: AXA Assistance zoekt paramedisch personeel voor de
thuisverzorging van de verzekerde.
• Een “infoline” die u de volgende informatie bezorgt:
 de verplegingsinrichtingen en ambulancediensten in de omgeving;
 de apotheker of de arts van wacht;
 kinderdagverblijven en revalidatiecentra;
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LICHAMELIJKE ONGEVALLEN
Artikel 1

- DOEL VAN DE DEKKING

De maatschappij verbindt zich ertoe de overeengekomen vergoedingen uit te keren wanneer de in de
bijzondere voorwaarden aangeduide verzekerden, het slachtoffer zijn van een ongeval in het kader van het
schoolleven van de aangeduide onderwijsinstelling, te weten wanneer zij zich bevinden of zouden moeten
bevinden onder het rechtstreekse of onrechtstreekse gezag en toezicht van de schooloverheden of van alle
personen die hen vervangen of door hen afgevaardigd zijn.
Ook de ongevallen, overkomen tijdens reizen, uitstappen, bezoeken, sneeuwklassen, bosklassen, deelname
aan socio-culturele, sportieve en buitenschoolse activiteiten, onder de hoede van de schooloverheden vallen
onder het toepassingsgebied van deze verzekering, evenals ongevallen overkomen tijdens de stages van de
leerlingen buiten de onderwijsinstelling, behoudens wanneer deze onder het toepassingsgebied van de
arbeidsongevallenwet vallen.
De dekking blijft verleend aan leerlingen wanneer zij zich op de schoolweg bevinden.

Artikel 2

-

TERRITORIAAL TOEPASSINGSGBIED

Deze verzekering is wereldwijd geldig, met uitzondering van de USA/Canada, voor zover de
onderwijsinstelling in België gevestigd is.

Artikel 3

-

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.

Artikel 4

-

BEREKENING VAN DE VERGOEDINGEN

De maatschappij betaalt:
A.

Bij overlijden, hetzij onmiddellijk, hetzij uiterlijk 3 jaar na het ongeval dat er de oorzaak van is:
het in de bijzondere voorwaarden voorziene bedrag, aan de erfgenamen van het slachtoffer. Dit met
toepassing van artikel 159 Wet van 4 april 2014 op de verzekeringen als het slachtoffer op de datum
van overlijden jonger dan 5 jaar zou zijn.

B.

Bij blijvende ongeschiktheid:
het in de bijzondere voorwaarden bepaald kapitaal op basis van de invaliditeitsgraad, vanaf de
consolidatie en uiterlijk 3 jaar na de datum van het ongeval. De invaliditeitsgraad wordt bepaald op
basis van de laatste editie van de “Europese schaal voor de beoordeling van aantastingen van de
fysieke en psychische integriteit” volgens de ten tijde van de consolidatie vastgestelde restletsels,
behoudens wanneer in de bijzondere voorwaarden een afwijkende evaluatieschaal zou opgenomen
worden;
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Het letsel aan reeds gebrekkige ledematen of organen wordt vergoed volgens het verschil tussen de
staat van het lidmaat of het orgaan voor en na het ongeval;
De verzekerde sommen bij overlijden en blijvende ongeschiktheid kunnen niet gecumuleerd worden.
C.

Medische kosten
De maatschappij vergoedt de medische kosten tot het in de bijzondere voorwaarden bepaald bedrag,
onder aftrek van een eigen risico eveneens gepreciseerd in de bijzondere voorwaarden.
Onder medische kosten wordt verstaan:
 de behandelingskosten:
De tussenkomst in deze kosten is beperkt tot het bedrag opgenomen in de nomenclatuur van het
RIZIV. De medische kosten die niet opgenomen zijn in de officiële nomenclatuur van de
gezondheidszorgen moeten voorgeschreven zijn door een arts.
 de kosten van eerste vervoer op de dag van het ongeval van de verzekerde naar huis, naar de
dokter, het ziekenhuis of de kliniek;
 de kosten van prothese en orthopedie, alsook de kosten die voortvloeien uit de vervanging of de
herstelling ervan :
Bij corrigerende brillen, corrigerende contactlenzen, hoorapparaten en bestaande
orthodontologische apparaten vergoedt de maatschappij de schade, voortkomend uit een ongeval,
voor zover zij gedragen werden op het ogenblik van het ongeval, ook bij afwezigheid van
letselschade.
Bij ongevallen op de schoolweg wordt de schade enkel vergoed als de beschadiging gepaard gaat
met letselschade. De schade voortvloeiend uit diefstal, verdwijning of verlies is niet gedekt.
De vergoeding gebeurt op basis van de tarieven die vastgesteld zijn in het kader van de
arbeidsongevallen, doch zonder kapitalisatie voor vernieuwing of onderhoud, indien deze
vergoeding gunstiger is dan deze door het RIZIV. Voor periodiek onderhoud zal een eenmalig forfait
toegekend worden ten bedrage van:
 125 euro voor contactlenzen
 125 euro voor hoorapparaten
 50 euro voor tandprothesen, implantaten en apparaten van orthodontie
Dit bedrag is gebonden aan de evolutie van de index van de consumptieprijzen, met als basisindex
de index van de maand januari 2016, hetzij 237,27 (base 1981=100).
 Kinesitherapie:
de kosten van massage, mechanische therapie en andere bijzondere behandelingen (kosten van
osteopathie en chiropraxie inbegrepen) worden vergoed binnen dezelfde limieten als deze
opgelegd door het ziekenfonds waarbij het slachtoffer aangesloten is en onder voorbehoud van
diens toestemming; bij gebreke aan een akkoord van het ziekenfonds, is de tussenkomst van de
maatschappij afhankelijk van het akkoord van haar raadsarts.
De vergoeding is echter per schadegeval beperkt tot het bedrag, vermeld in de bijzondere
voorwaarden, voor:
 de begrafeniskosten; deze kosten worden vergoed aan de persoon die ze werkelijk heeft
gedragen;
 de kosten voor tandprothesen;
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 de repatriërings- en opsporingskosten, wanneer de verzekerde het slachtoffer is van een
ongeval in het buitenland;
 de repatriëringskosten van de verzekerde naar België of naar een van de aan België
aangrenzende landen, wanneer de arts deze repatriëring voorschrijft om de genezing te
bevorderen of wanneer de verzekerde overleden is.
De medische kosten worden betaald de verzekerde of zijn rechthebbende of aan de persoon
die ze gedragen heeft op voorlegging van een ingevuld attest van zorgverstrekking en
bewijsstukken van de kosten. De vergoeding wordt uitgevoerd door storting op een financiële
rekening.
De maatschappij vergoedt de medische kosten nadat de instellingen van sociale zekerheid of
de verzekeraar arbeidsongevallen die deze medische kosten betalen, hun tussenkomst hebben
verleend. In geval er geen aansluiting is bij een ziekenfonds, zal de vergoeding berekend
worden alsof er een tussenkomst van de instellingen van de sociale zekerheid is geweest.
Indien een voor het ongeval bestaande vermindering van gezondheid de gevolgen daarvan
teweegbrengt of verergert, vergoeden wij alleen de gevolgen die het ongeval bij een gezond
organisme zou hebben gehad.
D.

Kosten voor hervatting van het schoolniveau
Als de leerling of student ten gevolge van een ongeval gedurende minstens 48 uur gehospitaliseerd
werd, gevolgd door een gedwongen periode van non-activiteit gedurende een periode van
schoolactiviteit, kent de maatschappij een bedrag van 20 euro per dag van inactiviteit toe en dit, voor
een van volgende zaken naar keuze:
• De kost van bijlessen noodzakelijk om de leerling/student, die medisch verhinderd is om de
onderwijsinstelling te bezoeken, terug op schoolniveau te brengen;
• De kosten verbonden aan de uitzonderlijke transportmiddelen die het slachtoffer gedwongen is te
gebruiken omwille van de ernst van de letsels, om zich van zijn woonplaats naar de
onderwijsinstelling te begeven en omgekeerd;
• De kosten voor thuisopvang voor een kind van minder dan 14 jaar, dat thuis geïmmobiliseerd is
ten gevolge van het ongeval.
Deze vergoeding wordt voor maximum 100 dagen toegekend.
Onder leerlingen of studenten, verstaat de maatschappij de verzekerden die studies volgens en die
voldoen aan de voorwaarden om van gezinsbijslagen te genieten.

Artikel 5

- FACULTATIEVE UITBREIDING

Mits uitdrukkelijke overeenkomst in de bijzondere voorwaarden, worden eveneens vergoed:
•

De niet-conventionele therapeutische verstrekkingen (homeopathie, osteopathie,…) - maar met
uitsluiting van niet therapeutische behandelingen zoals zuiver esthetische geneeskunde - die een
wetenschappelijke validatie hebben gekregen, tot een bedrag van 750 euro voor zover deze
behandelingen goedgekeurd zijn door de raadsarts en onder aftrek van een eventuele tussenkomst
door het ziekenfonds.
Het voormeld bedrag is gebonden aan de evolutie van de index van de consumptieprijzen, met als
basisindex de index van de maand januari 2016, zijnde 237,27 (base 1981=100).

•

Kledijschade ten gevolge van een lichamelijk letsel en de kosten van vervanging van sleutels en
administratieve documenten. Deze worden vergoed tot een bedrag van maximum 80 euro, mits
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voorlegging van een bewijs van klachtneerlegging bij de bevoegde instanties. Deze vergoeding van
materiële schade wordt eenmaal per schooljaar en per leerling/student toegekend.

Artikel 6

- UITSLUITINGEN

De verzekering verleent geen dekking bij:
a)

Ziekten in het algemeen, beroepsziekten inbegrepen;

b)

Alcoholintoxicatie van meer dan 0.8 gr/l bloed of het gebruik van drugs of andere verdovende
middelen;

c)

deelname aan weddenschappen, uitdagingen of kennelijk roekeloze handelingen waardoor getroffene
de bedoeling had om het gevaar op te zoeken;

d)

ongevallen, overkomen terwijl verzekerde twee- of driewielige motorvoertuigen bestuurde, met
uitzondering van bromfietsen die op vlakke weg niet sneller dan 40 km/u kunnen rijden;

e)

ongevallen, overkomen terwijl verzekerde één van volgende sporten beoefende gemotoriseerde
sporten in wedstrijdverband of tijdens de voorbereiding daarop;

f)

ongevallen, overkomen terwijl verzekerde aan canyoning deed;

g)

ongevallen, overkomen terwijl verzekerde luchtsporten beoefende zoals valschermspringen,
zweefvliegen, ULM, heteluchtballon, deltavliegen, parapente, benji en het deelnemen aan een vlucht
buiten de commerciële luchtvaart als piloot, begeleider of passagier;

h)

ongevallen, overkomen terwijl verzekerde vecht- en verdedigingssporten beoefende of tijdens de de
voorbereiding daarop, met uitzondering van volgende sporten: judo, aikido, taï chi chuan, schermen;

i)

ongevallen, overkomen terwijl verzekerde beroepshalve sporten beoefende, welke ook;

j)

Een natuurramp overkomen in België;

k)

Schadegevallen die rechtstreeks of onrechtstreeks voorkomen uit:
1. een structuurwijziging van de atoomkern;
2. radioactiviteit;
3. de voortbrenging van ioniserende stralingen van allerlei aard;
4. de uiting van schadelijke eigenschappen van nucleaire splijtstoffen of substanties of radioactieve
producten of afvalstoffen.

l)

Aanslagen of aanrandingen, tenzij bewezen is dat de getroffene er niet actief aan heeft deelgenomen,
wettelijke zelfverdediging uitgezonderd;

m)

Oorlog of gelijkaardige feiten en burgeroorlog, tenzij 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;
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n)

Letsels en de gevolgen ervan die voortkomen uit ingrepen of behandelingen die de verzekerde op
zichzelf heeft uitgevoerd, tenzij dit was om de gevolgen van een gedekt ongeval te beperken bij gebrek
aan andere medische hulp;

o)

Zelfmoord en zelfmoordpoging en de gevolgen ervan;

p)

Opzet van de verzekeringsnemer, van de verzekerde of van diens rechthebbenden. In afwijking hierop
verleent de maatschappij niettemin dekking, aan de verzekeringsnemer als hij vreemd is aan dat
opzet of aan de verzekerde of de rechthebbenden als zij vreemd zijn aan dat opzet.

Artikel 7

-

MINNELIJKE MEDISCHE EXPERTISE

Bij betwisting over de medische gevolgen, de medische behandelingen of de letselschade, 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 één 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 in België van de onderneming.
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.
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