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Sociale sector –
Lichamelijke
ongevallen /
Gemeen recht

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 Sociale Sector Lichamelijke Ongevallen Gemeen Recht verzekert personen die het slachtoffer zijn van een ongeval of
daarmee gelijkgestelde gebeurtenissen in het kader van het leven binnen een instelling van de sociale sector of op de weg van en naar
de instelling en tijdens een aantal omschreven activiteiten die plaatsvinden onder toezicht van de autoriteiten van die instelling of op de
weg van en naar die activiteiten.

Wat is verzekerd?
✔✔ Vergoedingen bij overlijden, bij blijvende invaliditeit,
tijdelijke arbeidsongeschiktheid en medische kosten
aan personen die het slachtoffer zijn van een ongeval
of daarmee gelijkgestelde gebeurtenissen of aan hun
rechthebbenden. Bepaalde kosten worden gelijkgesteld
aan medische kosten : opsporingskosten, hotel– en
repatriëringskosten.

Wat is niet verzekerd?
✘✘ De ongevallen die het gevolg zijn van:
• alcoholintoxicatie, verdovende middelen
• opzet (personen, vreemd aan het opzet, blijven
verzekerd)
• weddenschappen, uitdagingen of kennelijk roekeloze
handelingen
• behandelingen die niet noodzakelijk geworden zijn door
het gedekt ongeval
• medische ingrepen op de eigen persoon
• sommige vechtsporten en alle beroepssporten
✘✘ Een natuurramp
✘✘ Aanslagen of aanrandingen
✘✘ (Burger)oorlog, gelijkaardige feiten (tenzij persoon in
het buitenland verrast wordt door het begin van de
vijandelijkheden)
✘✘ Een kernrisico
✘✘ Viscerale hernia, discushernia, spataders
✘✘ Zelfmoord(pogingen)

Zijn er dekkingsbeperkingen?

!! Geen cumul tussen vergoedingen overlijden en
vergoedingen blijvende invaliditeit
!! Medische kosten: tot maximaal 3 jaar na het ongeval,
!!
!!
!!

vergoeding aan RIZIV barema tot het overeengekomen
maximumbedrag
Onder bepaalde voorwaarden kan er een beperking zijn van
de vergoeding van begrafeniskosten
Bij blijvende invaliditeit: 100 % is de maximumgraad
Bij tijdelijke ongeschiktheid : er is een wachttijd van
30 dagen en de vergoedingen zijn enkel verschuldigd
aan verzekerden die op de dag van het ongeval een
beroepsactiviteit uitoefenen

Waar ben ik gedekt?
✔✔ Wereldwijd voor de schade die het gevolg is van de activiteiten van de instelling gevestigd in België.

Wat zijn mijn verplichtingen?
–– Bij het sluiten van de overeenkomst: alle u bekende omstandigheden nauwkeurig meedelen die u redelijkerwijs moet beschouwen
als gegevens die van invloed kunnen zijn op de beoordeling van het risico door de verzekeraar
–– In de loop van de overeenkomst:
• elke wijziging aangeven die een aanzienlijke en blijvende wijziging van het risico kan betekenen (Voorbeeld: uitzonderlijk
risicovolle activiteiten die door de instelling georganiseerd worden)
• de berekeningsgegevens voor de premie overmaken
–– Bij schadegeval:
• alle redelijke maatregelen nemen om de gevolgen van het schadegeval te voorkomen en te beperken
• onverwijld en in elk geval zo spoedig als redelijkerwijze mogelijk het schadegeval en de juiste omstandigheden, de omvang van
de schade melden
• meewerken aan de afhandeling van het schadegeval. Voorbeeld: de expert ontvangen, de gerechtelijke stukken overmaken,…
• meewerken aan de afhandeling van het schadegeval (voorbeelden: de expert ontvangen en alle gerechtelijke en buitengerechtelijke
akten overmaken), ...

Wanneer en hoe betaal ik?
U hebt de verplichting de premie te betalen op de in de bijzondere voorwaarden vermelde vervaldag. U ontvangt hiertoe uitnodigingen
tot betaling. Deze premie kan forfaitair en/of provisioneel zijn. Een provisionele premie wordt na de vervallen termijn afgerekend. Tegen
bepaalde voorwaarden kunt u zonder bijkomende kosten kiezen voor een gesplitste premiebetaling. De na vervallen termijn afrekenbare
premie betaalt u na ontvangst van de jaarlijkse afrekening.

Wanneer begint en eindigt de dekking
De duur, de jaarlijkse vervaldag en de begindatum van de verzekering worden vermeld in de bijzondere voorwaarden. De overeenkomst
wordt voor een duur van een jaar afgesloten en wordt stilzwijgend verlengd. De dekking wordt van kracht na betaling van de eerste
premie.

Hoe zeg ik mijn contract op?
U kunt de verzekeringsovereenkomst ten minste drie maanden voor de jaarlijkse vervaldag opzeggen. De verzekeringsovereenkomst
moet opgezegd worden per aangetekende brief, bij deurwaardersexploot of door afgifte van de opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs.

4186366 - 08.2018

AXA Belgium, NV van verzekeringen toegelaten onder het nr. 0039 om de takken leven en niet-leven te beoefenen
(KB 04-07-1979, BS 14-07-1979) • Maatschappelijke zetel : Troonplein 1, 1000 Brussel (België)
www.axa.be • Tel. : 02 678 61 11 • Fax : 02 678 93 40 • KBO nr.: BTW BE 0404.483.367 RPR Brussel

