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VERZEKERING ARBEIDSONGEVALLEN EXCEDENT 
(AANVULLENDE WET)

ALGE ME NE VOOR WAAR DEN

ALGE ME NE  DEFI NI TIES

1. Maatschappij:
 Federale Verzekering, Coöperatieve Vennootschap voor verzekering tegen Ongevallen, Brand, Burgerlijke Aansprakelijkheid 

en Diverse Risico’s CV, Stoofstraat 12, 1000 Brussel, België, RPR Brussel BTW BE 0403.257.506 — Verzekeringsmaatschappij 
toegelaten onder het nr. 87 door de Nationale Bank van België.

2. De Verzekeringsnemer :
 de onder te ke naar van het con tract.

3. De wet :
 de Belgische wet ge ving inza ke arbeids on ge val len en onge val len op de weg naar of van het werk (wet en des be tref fen de 

uit voe rings be slui ten).

4. Arbeidsongeval en onge val op de weg naar of van het werk :
 begrip pen vast ge legd vol gens de Belgische wet en recht spraak ter za ke.

I. SPE CI FIE KE VOOR WAAR DEN VOOR ELKE AFDE LING

AFDE LING  I
PER SO NEN DIE ONDER DE ARBEIDS ON GE VAL LEN WET VAL LEN -
WAAR BOR GEN TER UIT BREI DING VAN DE DOOR DE WET BEPAAL DE
VOOR ZIE NIN GEN

DEFI NI TIE

Tenzij  anders over een ge ko men, is de bezol di ging deze, die  bepaald is in de art. 34 en 35 van de wet, reke ning hou dend met de 
des be tref fen de uit voe rings be slui ten en recht spraak.

Artikel 1     Doel van de waar borg

Wanneer zich een  arbeids- of werk weg on ge val voor doet waar borgt de Maatschappij de beta ling van extra wet te lijke bij ko men de 
ver goe din gen en kos ten, ten voor de le van leden van het per so neel van de Verzekeringsnemer, mits zij onder de wet val len en 
een jaar lijk se bezol di ging genie ten boven het krach tens de hier bedoel de wet ge ving bepaal de maxi mum en zij op grond van 
een con tract dat door de Verzekeringsnemer bij een ter za ke door de  koning erken de ver ze ke rings in stel ling geslo ten is, tot het 
 beloop van dit maxi mum reeds ver ze kerd zijn.

— AFDE LING I : Personen die onder de arbeids on ge val len wet val len  -  Bijkomende waar bor gen.
— AFDE LING II : Personen die niet onder de arbeids on ge val len wet val len :
   — Onderafdeling A : extra wet te lijke waar bor gen.
   — Onderafdeling B : niet-con trac tu e le bur ger lijke aan spra ke lijk heid van de werk ge ver.
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Artikel 2     Verzekerde per so nen

Onder deze afde ling val len de leden van het per so neel van de Verzekeringsnemer, die in de bij zon de re voor waar den ver meld 
zijn, die de daar in aan ge dui de acti vitei ten ver rich ten en die op de datum waar op deze polis van  kracht wordt en  nadien in, res-
pec tie ve lijk op geza men lijke inrich tin gen en wer ken van de Verzekeringsnemer te werk  gesteld zijn.

Derhalve dient de Verzekeringsnemer naam, voor na men, leef tijd, hoe da nig heid, datum van indienst tre ding van alle leden van 
het boven ver meld per so neel, zon der één enke le uit zon de ring of voor be houd, onder ver mel ding van alle bezol di gin gen die het 
wet te lijk maxi mum te boven gaan, regel ma tig in de wedde- en loon boe ken in te schrij ven.

Wanneer het vol gens deze afde ling ver ze kerd per so neel beheer ders omvat met een bij zon de re last ge ving van de Raad van 
Beheer, zoals die van bedrijfs lei der, afge vaar dig de of direc teur dan wordt voor deze per so nen, zowel voor de loon aan gif ten als 
voor de ver goe ding bij scha de ge val  slechts reke ning gehou den met de bezol di gin gen toe ge kend voor de uit ge oe fen de func ties, 
met uit slui ting van emo lu men ten en tan ti è mes in ver band met hun hoe da nig heid als beheer der.

Artikel 3     Wijze van afwik ke ling van een scha de ge val

De ver goe din gen en kos ten die onder deze afde ling ver ze kerd zijn wor den krach tens de ter men en bin nen de per ken van de wet 
ver ef fend. De uit ke rin gen krach tens de ver ze ke ring bren gen even wel geen enke le  intrest op.

De ver goe din gen wor den bere kend over het deel van de basis be zol di ging van de getrof fe ne, dat  bepaald wordt vol gens de 
begin se len van de wet en dat het wet te lijk pla fond over schrijdt. Het in aan mer king geno men deel mag niet het maxi mum be drag 
dat in de bij zon de re voor waar den is opge no men te boven gaan.

De daad wer ke lijk uit ge ge ven medi sche, far ma ceu ti sche, zie ken huis- en begra fe nis kos ten, wor den door de Maatschappij ten 
laste geno men boven de ver goe ding van de arbeids on ge val len ver ze ke raar, tot het  beloop van de door laatst ge noem de uit ge-
ge ven som men  wegens kos ten, ver me nig vul digd met de ver hou ding die  bestaat ener zijds tus sen het  bedrag over een stem mend 
met het gedeel te van de bezol di ging van de getrof fe ne, ver ze kerd krach tens deze afde ling boven het maxi mum bij de wet 
 bepaald en van  kracht wan neer zich het onge val voor doet en ander zijds het  bedrag van  genoemd maxi mum.

Prothese- en ortho pe di sche kos ten, even als de hulp van een derde, zoals voor zien door art. 38 van de wet van 22.12.1989,  
komen nooit ten laste van de Maatschappij.

Op ver toon van bewijs stuk ken wor den de ver goe din gen aan de getrof fe ne of aan diens recht heb ben den uit ge keerd en wor den 
de kos ten ver goed aan de per soon die de last ervan daad wer ke lijk gedra gen heeft.

Gedurende de eer ste der tig dagen arbeids on ge schikt heid wor den de ver goe din gen ech ter recht streeks aan de Verzekerings-
nemer  betaald in de mate waar in deze aan de getrof fe ne diens bezol di ging krach tens de wet te lijke bepa lin gen ter za ke van het 
bedien den con tract, de arbeids over een komst en/of het gewaar borgd loon heeft moe ten beta len.

Deze ver goe din gen en kos ten wor den ver min derd met de bedra gen welke de Verzekeringsnemer, de getrof fe ne of diens recht-
heb ben den gerech tigd zijn van wie dan ook uit  hoofde van ver goe ding van gele den ver lies of scha de, te vor de ren, zulks met 
ter zij de stel ling van het bepaal de in art. 46 para graaf 2 van de wet. In alle geval len waar in een rente, een toe la ge of een ver goe-
ding wordt toe ge kend zul len deze nooit geïn dexeerd zijn, en  behoudt de Maatschappij zich het recht voor het kapi taal, nodig 
voor het ves ti gen hier van, uit te keren.

Artikel 4     Premieberekening

De jaar lijk se pre mie wordt bere kend over het deel van de bezol di ging dat, per ver ze ker de, het wet te lijk maxi mum, van toe pas-
sing in het ver stre ken ver ze ke rings jaar, te boven gaat zon der dat dit deel het maxi mum be drag in de bij zon de re voor waar den 
ver meld, mag over schrij den.

Een pre mie voor schot waar van het  bedrag over een komt met de geschat te jaar lijk se pre mie, moet door de Verzekeringsnemer 
voor af en uiter lijk bin nen 45 dagen na elke jaar lijk se ver val da tum  betaald wor den.

Deze pre mie voor schot ten wor den aan ge re kend op de beta ling van de defi ni tie ve jaar lijk se pre mie.
De Maatschappij  behoudt zich het recht voor ze elk jaar te her zien om ze in over een stem ming te bren gen met de evo lu tie van 
de bezol di gin gen zoals aan ge ge ven door de Verzekerings nemer.
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Artikel 5     Premievoorschot

Bij onder te ke ning van het con tract is de Verzekeringsnemer een pre mie voor schot ver schul digd,  gelijk aan het  bedrag van de 
jaar lijk se pre mie, bere kend over het jaar be drag van de bezol di gin gen boven het wet te lijk maxi mum, die door de Verzekerings-
nemer in de loop van het voor gaan de jaar aan de in de bij zon de re voor waar den ver mel de per so nen  betaald zijn, of  indien zulks 
niet het geval is, een pre mie voor schot bere kend vol gens een bij  gemeen over leg geda ne  raming.

Artikel 6     Aangifte van bezol di ging - Ontstentenis van loon aan gif te

Binnen de 20 dagen na de ont vangst van de docu men ten die door de Maatschappij ter beschik king wor den  gesteld aan de 
Verzekeringsnemer, dient deze laat ste, hier van  gebruik  makend, een staat over te maken van het  totaal der boven het wet te lijk 
maxi mum aan de ver ze ker de per so nen tij dens het ver stre ken jaar toe ge ken de en in arti kel 2 bepaal de bezol di gin gen in spe ci ën 
en/of in natu ra. Deze staat dient als grond slag voor het bere ke nen van de pre mie. Indien het con tract in de loop van het jaar, om 
welke reden ook, ten einde loopt of wordt  geschorst, dient de Verzekeringsnemer deze staat voor het gedeel te van het jaar dat 
door de ver ze ke ring  gedekt is, onmid del lijk aan de Maatschappij voor te leg gen. Bovendien ver bindt hij er zich toe, de daar op 
betrek king heb ben de pre mie te vol doen.

Bij niet-nale ving van de loon aan gif te kan, na een ter mijn voor aan ma ning, ambts hal ve een afre ke ning wor den  gemaakt, bere kend 
door de lonen die  gediend heb ben als basis  voor  de  bere ke ning van de vori ge bij dra ge,  met 50 % te ver ho gen of, wan neer het 
om de eer ste afre ke ning gaat, door de bij het slui ten van het con tract aan ge ge ven lonen met 50 % te ver ho gen.

Die ambts hal ve afre ke ning  geschiedt onver min derd het recht van de Maatschappij om de aan gif te te eisen of de beta ling te ver-
krij gen op basis van de wer ke lijke lonen ten einde de reke ning van de Verzekeringsnemer te regu la ri se ren.

Wanneer de Verzekeringsnemer deze ver plich ting niet  naleeft, kan de ver ze ke raar een einde maken aan het con tract onder de 
voor waar den van art. 32.

AFDE LING  II
PER SO NEN DIE NIET ONDER DE ARBEIDS ON GE VAL LEN WET VAL LEN

Onderafdeling A
Extrawettelijke waar bor gen

Artikel 7     Doel van de waar borg

Wanneer een  arbeids- of werk weg on ge val over komt aan een per soon op wie een  beroep  gedaan wordt om met de 
Verzekeringsnemer samen te wer ken en die zich in zeke re mate aan de beve len van deze laat ste dient te onder wer pen, zon der 
dat er ten opzich te van deze spe ci fie ke onder ge schikt heid  bestaat zoals bij de huur van het werk, en  indien de wet niet toe pas-
se lijk is, waar borgt de Maatschappij de beta ling van de ver goe din gen en kos ten bere kend vol gens de arbeids on ge val len wet en 
die ten laste zou den komen van de ver ze ke raar "Arbeidsongevallen".

Artikel 8     Verzekerde per so nen

De ver ze ke ring waar borgt de met name in de bij zon de re voor waar den van het con tract ver mel de per so nen die de daar in 
omschre ven acti vitei ten ver rich ten.

Artikel 9     Wijze van afwik ke ling van een scha de ge val

1. De door deze onder af de ling ver ze ker de ver goe din gen en kos ten wor den door de Maatschappij over een kom stig de ter men 
en bin nen de per ken van de wet gere geld, met dien ver stan de dat:

a) het in aan mer king geno men basis loon  bestaat uit het  bedrag dat bij onder te ke ning van het con tract in de bij zon de re 
voor waar den is ver meld en in voor ko mend geval, uit de bedra gen die ach ter af door de Verzeke rings nemer wor den aan-
ge ge ven met het oog op de pre mie be re ke ning en die betrek king heb ben op het jaar voor af gaand aan dat ge ne waar in het 
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onge val  plaats vindt, zon der dat aan spraak kan  gemaakt wor den op de aan vul lin gen en mini ma  bepaald in art. 34 tot 40 
van de wet.

 Indien, op het ogen blik van het onge val, nog geen aan gif te  gedaan werd voor een jaar, dan  bestaat het basis loon uit het 
door de Verzekeringsnemer bij onder te ke ning van het con tract tot dit doel aan ge ge ven  bedrag. Dit  bedrag moet over-
een stem men met de bezol di gin gen jaar lijks door de Verzekeringsnemer aan de ver ze ker de per so nen voor de door hen 
uit ge oe fen de acti vitei ten  betaald.

b) de gerech te lijke en admi nis tra tie ve werk wij zen zoals bij de wet  bepaald inza ke werk her vat ting, bekrach ti ging en her zie-
ning zijn niet van toe pas sing.

c) de begra fe nis kos ten, medi sche, far ma ceu ti sche, zie ken huis, pro the se- en ortho pe di sche kos ten wor den door de 
Maatschappij ten laste geno men  tot het  beloop van de som men die door een arbeids on ge val len ver ze ke raar had den 
gedra gen moe ten wor den, ver me nig vul digd met de ver hou ding  bestaan de tus sen ener zijds de krach tens van dit arti kel 
voor het bere ke nen van de ver goe din gen in aan mer king geno men som en ander zijds het pla fond van het basis loon, zoals 
voor het jaar waar in het scha de ge val zich voor doet krach tens de wet is vast ge legd.

 De ver goe ding van de Maatschappij voor kos ten betref fen de pro the sen en ortho pe die is ech ter  beperkt tot de som men 
die door een arbeids on ge val len ver ze ke raar gedra gen had den moe ten wor den.

 Dergelijke ver goe din gen en kos ten wor den door de Maatschappij ten laste geno men na  aftrek van de ver goe din gen toe ge-
kend door de instel lin gen van soci a le zeker heid of soort ge lijke en de bedra gen die de Verzekeringsnemer, de getrof fe ne 
of diens recht heb ben den op onver schil lig welke per soon  wegens dezelf de scha de en ver lie zen kun nen ver ha len.

d) in alle geval len waar in een rente, een toe la ge of een ver goe ding moet toe ge kend wor den zal deze nooit geïn dexeerd zijn, 
en  behoudt de Maatschappij zich het recht voor het kapi taal tot ves ti ging van die rente uit te keren.

  
 De uit ke rin gen krach tens de ver ze ke ring bren gen geen enke le  intrest op.

2. Indien de getrof fe ne op de toe pas sing van de wet aan spraak kan maken wor den de ver goe din gen en kos ten vol gens de 
wet ge ving en de recht spraak ter za ke, door de Federale Verzekeringen - Gemeenschappelijke Kas voor Verzekering tegen 
Arbeidsongevallen, ver ef fend mits:

— de Verzekeringsnemer bij deze laat ste een toe tre ding voor het zelf de risi co onder te kend heeft;
— de door de Verzekeringsnemer aan de getrof fe ne wer ke lijk betaal de som men in over een stem ming met arti kel 16 van dit 

con tract bij de Maatschappij aan ge ge ven wer den.

3. Indien de Verzekeringsnemer niet bij genoem de Gemeen schappelijke Kas is aan ge slo ten, wor den de krach tens deze onder-
af de ling ver schul dig de ver goe din gen en kos ten onver min derd de clau su les van het con tract aan hem  gestort, in de mate 
waar in zijn arbeids on ge val len ver ze ke raar of het Fonds voor Arbeidsongevallen op hem ver haal kan nemen.

 Indien het onge val door een arbeids on ge val len ver ze ke raar ten laste geno men wordt op basis van een loon dat lager is dan 
het bij over een komst bepaal de loon, wor den bij ko men de extra-wet te lijke ver goe din gen vol gens de bepa lin gen van Afdeling I 
van dit con tract over het ver schil bere kend.

Onderafdeling B
Niet-con trac tu e le bur ger lijke aan spra ke lijk heid van de werk ge ver

DEFI NI TIE

Verzekerden:
per so nen wier bur ger lijke aan spra ke lijk heid  gedekt is, d.w.z.:
a) de Verzekeringsnemer per soon lijk als bedrijfs hoofd;
b) de Verzekeringsnemer uit  hoofde van de daden van zijn aan ge stel den waar voor hij als opdracht ge ver moet  instaan;
c) de orga nen van de Verzekeringsnemer wan neer het een rechts per soon geldt, onder welk  begrip in ruime zin  bedoeld wor den 

beheer ders, com mis sa ris sen en bedrijfs lei ders van maat schap pij en, al dan niet bezol digd, in uit oe fe ning van hun func ties.
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Artikel 10     Doel van de waar borg

Wanneer de wet niet toe pas se lijk is waar borgt de Maatschappij tegen de geld e lijke gevol gen van de bur ger lijke aan spra ke lijk heid 
van een ver ze ker de krach tens arti kel 1382 tot 1386 van het Burgerlijk Wetboek of een soort ge lijke bui ten land se wet ge ving, uit 
 hoofde van licha me lijk let sel gele den, als  gevolg van een  arbeids- of werk weg on ge val, door een per soon die de onder ge schik te 
is van de Verzekeringsnemer,  anders dan krach tens een arbeids con tract en wiens iden titeit in de bij zon de re voor waar den van 
dit con tract ver meld staat. Morele scha de is  steeds uit ge slo ten.

Artikel 11     Beperking van de door de Maatschappij ver leen de ver goe ding

De Maatschappij ver goedt de door elke getrof fe ne gele den licha me lijke let sels naar even re dig heid van de ver hou ding tus sen de 
in arti kel 9, 1. a) van dit con tract bepaal de som en het pla fond van het basis loon zoals voor het jaar, waar in het scha de ge val zich 
voor doet, krach tens de wet is vast ge legd.

De waar borg wordt, onge acht het aan tal slacht of fers, ver leend tot het  beloop van het in de bij zon de re voor waar den van dit con-
tract per scha de ge val ver meld  bedrag.

De Maatschappij  betaalt de in hoofd som ver schul dig de scha de ver goe ding ten belo pe van de dek king.

De Maatschappij  betaalt, zelfs boven de dek kings gren zen, de  intrest op de in hoofd som ver schul dig de scha de ver goe ding.

De Maatschappij  betaalt, zelfs boven de dek kings gren zen, de kos ten betref fen de bur ger lijke rechts vor de rin gen, als ook de hono-
ra ria en de kos ten van de advo ca ten en de des kun di gen, maar  alleen in zover die kos ten door hem of met zijn toe stem ming 
zijn  gemaakt of, in geval van belan gen con flict dat niet te wij ten is aan de ver ze ker de, voor zover die kos ten niet onre de lijk zijn 
 gemaakt.

Artikel 12     Uitsluitingen

De waar borg wordt niet ver leend:

1. wan neer de licha me lijke let sels voort vloei en uit:

a) het  gebruik, de eigen dom of het hou den van elk motor rij tuig te lande waar mee een onder de toe pas sing van de wet van 
21 novem ber 1989 val lend onge val ver oor zaakt is, even als van elk ver voer mid del door de lucht of te water.

b) zelf moord of zelf moord po ging, zowel vrij wil lig als onbe wust.

c) wed den schap pen, uit da gin gen, twee ge vech ten, ken ne lijk roe ke lo ze daden of door de ver ze ker de of de getrof fe ne opzet-
te lijk ver oor zaak te onge val len.

d) hevi ge twist, behal ve  indien de ver ze ker de aan toont, dat hij zelf daar van noch de uit da ger noch de aan sto ker is.

e) het feit dat de ver ze ker de de dader, mede da der of mede plich ti ge is van vrij wil lig bega ne mis da den, wan be drij ven of over-
tre din gen even als pogin gen daar toe.

f) aard be vin gen, over stro min gen, vul ka ni sche uit bar stin gen, spring vloed of ande re soort ge lijke natuur ram pen.

g) het ver vaar di gen, ver voe ren of behan de len van spring stof fen of oor logs tuig.

h) oor log, vij an de lijk he den, inval, bezet ting door mili tai ren, bur ger lijke en poli tie ke onlus ten, ter ro ris me of geweld da den, col-
lec tief  begaan.

i)  oproer, sta king, volks be we ging of soort ge lijke gebeur te nis sen, behal ve  indien de ver ze ker de en de getrof fe ne bewij zen 
dat zij niet deel na men aan voor mel de gebeur te nis sen.

j) een opzet te lijk door de Verzekeringsnemer, de getrof fe ne of diens recht heb ben den bega ne fout.

2. wan neer de uit slag van een bloed proef, getui ge nis sen of ande re diver se aan dui din gen  blijkt dat de nor ma le ver mo gens van 
de ver ze ker de zijn aan ge tast door:
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— alco hol ver gif ti ging;
— ver do ven de mid de len, die zon der  medisch toe zicht of bui ten de voor ge schre ven hoe veel he den of medi sche aan wij zin gen 

om wer den inge no men;
— gees tes stoor nis sen.

3. voor ver er ge ring van  nadeel als  gevolg van voor dien bestaan de ziek tes of gebre ken.

Artikel 13     Personen die niet voor de waar borg in aan mer king komen

Wanneer een ver ze ker de voor de scha de aan spra ke lijk  gesteld wordt, wordt de waar borg niet toe ge kend aan de echt ge noot of 
welke ande re per soon ook die met de ver ze ker de in gezins ver band woont of door hem onder hou den wordt.

Artikel 14     Wijze van afwik ke ling van een scha de ge val

De ver goe ding voor het licha me lijk let sel die door de Maatschappij krach tens deze onder af de ling dient  betaald te wor den, wordt 
vol gens de begin se len van het  gemeen recht  geschat, waar bij het maxi maal waar borg be drag zoals in de bij zon de re voor waar den 
ver meld, niet over schre den mag wor den.
Wanneer een scha de ge val zich voor doet heeft enkel de Maatschappij het recht met de bena deel den te onder han de len en hen, 
als er reden toe is, scha de loos te stel len.

Vergoeding door de Maatschappij houdt geen erken ning van ver ant woor de lijk heid in.

Iedere erken ning van ver ant woor de lijk heid, iede re  dading, iede re vast stel ling van scha de, iede re toe zeg ging van scha de loos-
stel ling en iede re beta ling door de ver ze ker de  gedaan zon der de schrif te lijke instem ming van de Maatschappij, kan tegen deze 
laat ste niet wor den tegen ge wor pen.

Eerste geld e lijke hulp, onmid del lijk door de ver ze ker de ver strek te genees kun di ge ver zor ging en de enke le erken ning door hem 
van de fei ten zelf wor den niet als erken ning van ver ant woor de lijk heid  beschouwd.

Wanneer, naar aan lei ding van een gewaar borgd scha de ge val, een bur ger lijke rechts vor de ring tegen een ver ze ker de wordt inge-
steld, dan volgt en leidt de Maatschappij het  geding uit naam van deze ver ze ker de, met de door haar geko zen advo ca ten en 
des kun di gen en  betaalt zij, over een kom stig de waar bor gen van onder ha vig con tract, het  bedrag van de even tu e le ver oor de lin-
gen, in hoofd som en intres ten.

De Maatschappij  draagt de gerech te lijke kos ten van een bur ger lijke rechts vor de ring, de hono ra ria en kos ten van advo ca ten, 
gerechts deur waar ders en des kun di gen. De ver ze ker de is ver plicht per soon lijk te ver schij nen, wan neer de rechts ple ging zulks 
vergt. Wanneer de ver ze ker de bij ver zuim niet ver schijnt of zich niet onder werpt aan een door de recht bank bevo len onder zoeks-
maat re gel, moet hij de scha de die de Maatschappij zou heb ben gele den ver goe den.

Indien een scha de ge val leidt tot straf rech te lijke ver vol ging tegen de ver ze ker de, komt de Maatschappij tus sen, tot dat de bur ger-
lijke belan gen gere geld zijn.

Indien de ver ze ker de aan de advo caat van de Maatschappij een advo caat naar eigen keuze toe voegt  draagt hij hier van zelf de 
kos ten.

De beta ling van boe ten en straf rech te lijke dadin gen, komt nooit ten laste van de Maatschappij.

Bij straf rech te lijke ver oor de ling mag de Maatschappij er zich niet tegen ver zet ten dat de ver ze ker de een  beroep doet op de ach-
ter een vol gen de rech ter lijke instan ties, met dien ver stan de dat zij geen kos ten of hono ra ria hoeft te dra gen in ver band met gedin-
gen, waar mee zij niet heeft inge stemd. Zij heeft het recht de scha de ver goe ding uit te beta len, wan neer zij zulks gera den oor deelt.
De Maatschappij kan de ver ze ker de ver plich ten tot het instel len van hoger  beroep, doch enkel wat bur ger lijke ver oor de lin gen 
 betreft.

SPE CI FIE KE BEPA LIN GEN VOOR AFDE LING II

Artikel 15     Medische exper ti se

Elke one nig heid betref fen de het deel van de scha de toe te schrij ven aan een onge val, de oor zaak van het over lij den, de tij de lijk of 
blij ven de arbeids on ge schikt heid even als de graad hier van wordt  beslecht krach tens een beslis sing van een col le ge bestaan de uit 
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drie des kun di gen-genees he ren welke, de eer ste door de ver ze ker de en de twee de door de Maatschappij geko zen wor den; deze 
beide des kun di gen wij zen een derde aan. Indien één van de par tij en haar des kun di ge niet aan wijst of  indien beide des kun di gen 
het niet eens wor den over de keus van de derde, dan  geschiedt de aan wij zing door de Voorzitter van de Burgerlijke Rechtbank 
van de woon plaats van de ver ze ker de, op ver zoek van de meest gere de par tij.

Deze des kun di gen-genees he ren beslis sen geza men lijk; bij  gebrek aan een meer der heid is de  mening van de derde des kun di ge 
door slag ge vend.

Elke par tij  draagt haar eigen kos ten en hono ra ria van de door haar aan ge we zen des kun di ge; die van de derde des kun di ge wor-
den door elke par tij voor de helft gedra gen.

De des kun di gen moe ten tegen spre ke lijk te werk gaan met inacht ne ming van de rech ten van ver weer van elk der par tij en.

Artikel 16     Berekening en beta ling van de pre mies

De pre mies wor den bere kend over de bedra gen die door de Verzekeringsnemer aan de per so nen wier iden titeit voor komt in de 
bij zon de re voor waar den van dit con tract in de loop van een kalen der jaar  betaald wor den als tegen pre sta tie voor de door genoem-
de per so nen uit ge oe fen de acti vitei ten. De aldus in aan mer king geno men som men kun nen  beperkt wor den tot  het even tu eel 
pla fond zoals in de bij zon de re  voor waar den van dit con tract ver meld. Dit pla fond mag niet lager zijn dan het geen krach tens de 
wet voor het betrok ken jaar  bepaald is.

Een pro vi si o ne le pre mie waar van het  bedrag over een komt met één vier de van de geschat te jaar lijk se pre mie, moet door de 
Verzekeringsnemer voor af, bin nen de eer ste 45 dagen van elk kalen der kwar taal  betaald wor den.

Deze pro vi si o ne le pre mies wor den aan ge re kend op de beta ling van de defi ni tie ve jaar lijk se pre mie.
De Maatschappij  behoudt zich het recht voor ze elk jaar te her zien om ze in over een stem ming te bren gen met de evo lu tie van 
de bezol di gin gen zoals aan ge ge ven door de Verzekerings nemer.
Met het oog op het bere ke nen van de pre mies moet de Verzeke rings nemer op door de Maatschappij ver strek te for mu lie ren, 
bin nen de 20 dagen na hun ont vangst, bij de Maatschappij alle  bedra gen aan ge ven, die in de loop van de bedoel de jaar lijk se 
peri o de aan de in de bij zon de re voor waar den ver mel de per so nen uit be taald zijn.

Artikel 17     Provisionele pre mie

Bij onder te ke ning van het con tract moet de Verzekeringsnemer een pro vi si o ne le pre mie beta len,  gelijk aan een vier de van het 
 bedrag van de jaar lijk se pre mie bere kend over de bedra gen door hem in de loop van het voor gaan de jaar  betaald, aan de in de 
bij zon de re voor waar den van deze afde ling ver mel de per so nen,  zoniet vol gens een bij geza men lijk over leg uit te voe ren schat ting.

Artikel 18     Toepassing van de arbeids on ge val len wet

Indien de wet toe pas se lijk is op een per soon wiens iden titeit voor komt in de bij zon de re voor waar den van afde ling II, dan kan deze 
per soon niet meer in aan mer king komen voor de toe pas sing van deze afde ling.

Onverminderd arti kel 9, 2. van dit con tract wordt genoem de per soon,  indien de Verzekeringsnemer voor het zelf de risi co bij DE 
FEDE RA LE VER ZE KE RIN GEN, Gemeen schappelijke Kas voor Verzekering tegen Arbeids-onge val len aan ge slo ten is, krach tens 
deze arbeids on ge val len ver ze ke ring auto ma tisch ver ze kerd.

In dit geval wordt het deel van de betaal de pre mie betref fen de de drie kwar ta len die voor af gaan aan het kwar taal waar in een 
onge val zich voor doet, over ge dra gen aan DE FEDE RA LE VER ZE KE RIN GEN, Gemeen schappelijke Kas voor ver ze ke ring tegen 
Arbeids ongevallen, ten voor de le van de door de Verzekeringsnemer onder te ken de toe tre ding.

Er wordt geens zins afge we ken van de bepa lin gen van deze toe tre ding, onder meer wat de ver plich ting tot juis te aan gif te van de 
bezol di gin gen  betreft.

Artikel 19     Cumulatieverbod

1. Samenloop van de voor de len vol gens onder af de ling A en B is niet toe ge la ten. Elke door de Maatschappij krach tens één  van 
de onder af de lin gen betaal de som wordt auto ma tisch van het  bedrag van de ver goe ding die zij krach tens de ande re afde ling 
ver schul digd is afge trok ken.
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2. Onverminderd arti kel 9 van dit con tract mogen de waar bor gen, zoals voor afde ling II  bepaald, niet samen lopen met de ver-
goe din gen van een arbeids on ge val len ver ze ke raar. Bij ver goe ding door een der ge lijke ver ze ke raar wordt elke vol gens onder-
af de ling II betaal de som  beschouwd als ver ef fend voor reke ning van deze ver ze ke raar en kan zij op de per soon, die haar 
ont van gen heeft, of op de Verzeke ringsnemer, wor den ver haald.

II. GEMEEN SCHAP PE LIJKE BEPA LIN GEN VOOR AFDE LIN GEN  I  EN  II

Artikel 20     Gedekte acti vitei ten - Mededeling van het risi co

a) Door deze polis zijn enkel de  risico's  gedekt welke voort vloei en uit de acti vitei ten die door de Verzekeringsnemer zijn aan ge-
ge ven en die in de bij zon de re voor waar den ver meld zijn.

b) De Verzekeringsnemer is ver plicht bij het slui ten van het con tract alle hem beken de omstan dig he den nauw keu rig mee te 
delen die hij rede lij ker wijs moet beschou wen als gege vens die van  invloed kun nen zijn op de beoor de ling van het risi co door 
de Maatschappij.

 Wanneer een opzet te lijk ver zwij gen of opzet te lijk  onjuist mee de len van gege vens over het risi co de Maatschappij mis leidt bij 
de beoor de ling van het risi co, is het ver ze ke rings con tract nie tig. De pre mies die ver val len zijn tot op het ogen blik waar op de 
Maatschappij ken nis heeft gekre gen van het opzet te lijk ver zwij gen of opzet te lijk  onjuist mee de len van gege vens, komen haar 
toe.

 Wanneer de Maatschappij een onop zet te lijk ver zwij gen of onop zet te lijk  onjuist mee de len van gege vens vast stelt, stelt zij, 
bin nen de ter mijn van een maand, te reke nen vanaf de dag waar op zij hier van ken nis heeft gekre gen, voor het con tract te 
wij zi gen met uit wer king op de dag waar op zij ken nis heeft gekre gen van dit ver zwij gen of  onjuist mee de len.

 Indien de Maatschappij het  bewijs  levert dat zij het risi co nooit zou heb ben ver ze kerd, kan zij de over een komst opzeg gen 
bin nen dezelf de ter mijn.

 Indien het voor stel tot wij zi ging van het con tract wordt gewei gerd door de Verzekeringsnemer of  indien, na het ver strij ken van 
de ter mijn van een maand te reke nen vanaf de ont vangst van dit voor stel, dit laat ste niet aan vaard wordt, kan de Maatschappij 
het con tract opzeg gen bin nen vijf tien dagen.

 De Maatschappij die het con tract niet heeft opge zegd, noch een wij zi ging heeft voor ge steld bin nen de hier bo ven bepaal de 
ter mij nen, kan zich  nadien niet meer beroe pen op fei ten die haar  bekend waren.

Artikel 21     Risicowijziging

a) Vermindering van het risi co.

 Wanneer gedu ren de de loop van een ver ze ke rings con tract het risi co dat het onge val zich voor doet, aan zien lijk en blij vend 
ver min derd is en wel zo dat de Maatschappij,  indien die ver min de ring bij het slui ten van het con tract had  bestaan, op ande re 
voor waar den zou heb ben ver ze kerd, is zij ver plicht een over een kom sti ge ver min de ring van de pre mies toe te staan vanaf de 
dag waar op zij van de ver min de ring van het risi co ken nis heeft gekre gen.

 Indien de con trac tan ten het over de nieu we pre mie niet eens wor den bin nen een maand na de aan vraag tot ver min de ring 
door de Verzekeringsnemer, kan deze laat ste het con tact opzeg gen.

b) Verzwaring van het risi co.

1. De Verzekeringsnemer heeft de ver plich ting in de loop van het con tract de nieu we omstan dig he den of de wij zi gin gen van 
de omstan dig he den aan te geven die een aan mer ke lijke en blij ven de ver zwa ring van het risi co dat het onge val zich voor-
doet, kun nen bewerk stel li gen.

 Wanneer gedu ren de de loop van het ver ze ke rings con tract het risi co dat het onge val zich voor doet, zo ver zwaard is dat 
de Maatschappij,  indien die ver zwa ring bij het slui ten van het con tract had  bestaan, op ande re voor waar den zou heb ben 
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ver ze kerd, moet zij bin nen een ter mijn van een maand, te reke nen vanaf de dag waar op zij van de ver zwa ring ken nis heeft 
gekre gen, de wij zi ging van het con tract voor stel len met terug wer ken de  kracht tot de dag van de ver zwa ring.

 Indien de Maatschappij het  bewijs  levert dat zij het ver zwaar de risi co in geen geval zou heb ben ver ze kerd, kan zij het 
con tract opzeg gen bin nen dezelf de ter mijn.

 Indien het voor stel tot wij zi ging van het ver ze ke rings con tract wordt gewei gerd door de Verzekeringsnemer of  indien, bij het 
ver strij ken van een ter mijn van een maand te reke nen vanaf de ont vangst van dit voor stel, dit laat ste niet wordt aan vaard, 
kan de Maatschappij het con tract opzeg gen bin nen vijf tien dagen.

 De Maatschappij die het con tract niet heeft opge zegd noch bin nen de hier bo ven bepaal de ter mij nen een wij zi ging heeft 
voor ge steld, kan zich later niet meer beroe pen op de ver zwa ring van het risi co.

2. Indien zich een scha de ge val voor doet voor dat de wij zi ging van het con tract of de opzeg ging van  kracht is gewor den, en 
 indien de Verzekeringsnemer de ver plich ting van art. 21, b), 1ste lid, heeft ver vuld, dan dient de Maatschappij de bepaal de 
pres ta ties toe te ken nen.

Artikel 22     Luchtvaartrisico

Onverminderd arti kel 12, 1., a), zijn in de ver ze ke ring begre pen onge val len waar van de ver ze ker den, over al ter  wereld het slacht-
of fer zou den kun nen zijn, als een vou dig pas sa gier aan boord van aller lei vlieg tui gen, water vlieg tui gen of hef schroef vlieg tui gen, 
toe ge la ten voor per so nen ver voer en voor zover de ver ze ker den tij dens de  vlucht geen enke le beroep sac ti viteit uit oe fe nen met 
betrek king tot het toe stel of wat er zich in  bevindt.

Artikel 23     Kernrisico

Tenzij anders overeengekomen is niet gedekt:

— schade veroorzaakt door elk feit of elke opeenvolging van feiten met dezelfde oorzaak, mits dat feit of die feiten voorkomen uit 
of het gevolg zijn van radioactieve eigenschappen of giftige, explosieve of andere gevaarlijke eigenschappen van splijtstoffen 
of radioactieve produkten of afvalstoffen;

— schade, die rechtstreeks of onrechtstreeks voortspruit uit elke ioniserende stralingsbron;

— schade veroorzaakt door wapens of tuigen die bestemd zijn om te ontploffen door de structuurwijziging van de atoomkern.

Artikel 24     Oorlogsrisico en risico terrorisme

1. Oorlogsrisico

 Ongevallen die rechtstreeks of onrechtstreeks voortspruiten uit oorlog, zelfs burgeroorlog, worden slechts op grond van een 
bijzondere overeenkomst gedekt.  

2. Risico terrorisme

 De arbeids- of werkongevallen veroorzaakt door een daad van terrorisme zoals gedefinieerd in de wet van 1 april 2007 
betreffende de verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme, zijn begrepen in de dekking voorzien door Afdeling I 
en Afdeling II A van de huidige overeenkomst. De volgende regels en limieten zijn hierop van toepassing:
— De Maatschappij is toegetreden tot de rechtspersoon (VZW TRIP) die is opgericht overeenkomstig artikel 4 van de wet 

van 1 april 2007 betreffende de verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme. Bijgevolg valt de dekking van het 
schadegeval onder de wettelijk voorziene beperking per kalenderjaar, voor de uitvoering van alle verbintenissen van alle 
verzekeringsondernemingen die lid zijn van de VZW, wat betreft de schade die veroorzaakt is door alle gebeurtenissen 
die erkend zijn als terrorisme.

 — De jaarlijkse beperking bedraagt 1 miljard euro. Dat bedrag wordt de 1e januari van elk jaar aangepast aan de ontwikke-
ling van het indexcijfer der consumptieprijzen, met als basis het indexcijfer van december 2005. In geval van wettelijke 
of reglementaire aanpassing van dat basisbedrag, zal het gewijzigde bedrag automatisch van toepassing zijn vanaf de 
eerstvolgende vervaldag na de wijziging, behalve als de wetgever expliciet een andere overgangsregeling heeft voorzien.

— Indien het totaal van de berekende of geraamde schadebedragen het bedrag, vermeld in de vorige alinea, overschrijdt, 
wordt er een evenredigheidsregel toegepast: de uit te keren schadevergoedingen worden beperkt ten belope van de ver-
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houding van het bedrag zoals in voorgaande alinea geciteerd of de nog beschikbare middelen voor dat kalenderjaar en 
de uit te keren schadevergoedingen toegerekend aan dat kalenderjaar.

— De toepassing van de wet van 1 april 2007, de omvang van de verbintenissen van de verzekeringsmaatschappijen als-
ook de termijnen en de percentages van de schadevergoedingen zijn onderworpen aan de beslissingen van het Comité 
opgericht overeenkomstig de artikelen 5 en volgende van de wet van 1 april 2007. 

Artikel 25     Onderzoek van de Maatschappij

De ver bin te nis sen van de Maatschappij stoe len op de oprecht heid en de juist heid van de aan gif ten door de Verzeke ringsnemer 
en de Maatschappij  behoudt zich het vol strek te recht voor het door haar ver ze kerd risi co even als de aan gif ten van de 
Verzekeringsnemer te allen tijde door haar afge vaar dig den te laten  nagaan.

De Verzekeringsnemer ver plicht zich ertoe zijn boek hou ding en ande re gege vens betref fen de deze aan gif ten ter beschik king te 
stel len van de Maatschappij of haar afge vaar dig den.

Indien de Verzekeringsnemer deze ver plich tin gen niet  nakomt, kan de Maatschappij het con tract opzeg gen.

Artikel 26     Premiebetaling

De pre mies zijn betaal baar na ver val len ter mijn, uiter lijk op de 45ste dag na elke jaar lijk se ver val da tum. Zij zijn haal baar. De uit-
no di ging de pre mie en bij ko men de kos ten te beta len, staat even wel  gelijk met het aan bie den van een kwi tan tie ten huize.
De Maatschappij kan bij niet-beta ling van de pre mie de dek king van de over een komst schor sen of opzeg gen  indien de 
Verzekeringsnemer in gebre ke is  gesteld bij deur waar ders ex ploot of bij een ter post aan ge te ken de brief.

De schor sing van de dek king of de opzeg ging gaan in na het ver strij ken van een ter mijn van 15 dagen, te reke nen vanaf de dag 
vol gend op de bete ke ning of de afgif te ter post van de aan ge te ken de brief.

De beta ling van de ach ter stal li ge pre mies, in voor ko mend geval ver meer derd met de intres ten, maakt een einde aan de schor-
sing. Onder beta ling ver staat men de ont vangst door de Maatschappij van de ver schul dig de bedra gen, ver meer derd met de 
intres ten.

De Verzekeringsnemer komt niet in aan mer king voor de pre mie o ver dracht  bedoeld bij arti kel 18 van dit con tract, voor de scha-
de ge val len die zich tij dens de peri o de van schor sing van de waar borg voor doen.

Artikel 27     Wijziging van het tarief en van de verzekeringsvoorwaarden

Indien de Maatschappij haar tarief wijzigt, heeft zij het recht het tarief van het huidige contract te wijzigen vanaf de volgende 
jaarlijkse vervaldag.

Indien de Verzekeringsnemer hiervan tenminste vier maanden vóór de jaarlijkse vervaldag van zijn verzekeringscontract in 
kennis wordt gesteld, mag hij zijn contract alsnog opzeggen ten minste drie maanden voor deze vervaldag. Hierdoor komt het 
contract ten einde op deze vervaldag.

Indien de Verzekeringsnemer minder dan vier maanden vóór de jaarlijkse vervaldag van zijn verzekeringsovereenkomst van de 
wijziging in kennis wordt gesteld, mag hij de overeenkomst opzeggen binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de 
dag van die kennisgeving. In dat geval zal het contract een einde nemen na het verstrijken van een termijn van een maand te 
rekenen van de dag volgend op de betekening of de datum van het ontvangstbewijs of, ingeval van een aangetekende brief, te 
rekenen van de dag die volgt op zijn afgifte ter post, maar ten vroegste op de datum van de jaarlijkse vervaldag die volgt na de 
kennisgeving van de wijziging.

De hierboven vermelde beginselen inzake tariefwijziging zijn eveneens van toepassing bij wijziging van de verzekeringsvoor-
waarden.

De mogelijkheid tot opzegging voorzien hierboven bestaat niet wanneer de wijziging van het tarief of van de verzekeringsvoor-
waarden voortvloeit uit een wettelijke of reglementaire bepaling.

10



21.10.015/10  06/20

Artikel 28     Begin van de waar borg

Het con tract is rechts gel dig op grond van het  akkoord tus sen de par tij en.
De waar borg vangt aan op de in de bij zon de re voor waar den van de polis ver mel de datum, op voor waar de dat de pro vi si o ne le 
pre mie vóór die datum  betaald werd;  anders  begint de waar borg eerst nadat de Maatschappij de pro vi si o ne le pre mie ont van gen 
heeft.

Artikel 29     Duur van het con tract

De duur van het ver ze ke rings con tract mag niet lan ger zijn dan één jaar.

Behalve wan neer één der par tij en zich erte gen ver zet door een aan ge te kend schrij ven dat min stens drie maan den voor de ver-
val dag van het con tract ter post is afge ge ven, wordt ze stil zwij gend ver lengd voor opeen vol gen de peri o des van een jaar.

Artikel 30     Overlijden van de Verzekeringsnemer

In geval van over gang van het ver ze ker de  belang ten gevol ge van het over lij den van de Verzekeringsnemer, gaan de rech ten en 
ver plich tin gen uit het ver ze ke rings con tract over op de nieu we hou der van dat  belang.
De nieu we hou der van het ver ze ker de  belang en de Maatschappij kun nen even wel ken nis geven van de beëin di ging van het con-
tract, de eer ste bij een ter post aan ge te ken de brief, bin nen drie maan den en veer tig dagen na het over lij den, de twee de bij een 
ter post aan ge te ken de brief bin nen drie maan den te reke nen vanaf de dag waar op hij ken nis heeft gekre gen van het over lij den.

Artikel 31     Overdracht van de onder ne ming

In geval van  behoud van de acti viteit maar van ver an de ring van natuur lijke per soon of rechts per soon, onge acht de juri di sche 
vorm, ver plich ten de Verzekeringsnemer, of zijn erf ge na men of recht ver krij gen den zich ertoe het con tract door hun opvol gers te 
laten voort zet ten.

Bij niet-nale ving van die ver plich ting kan de Maatschappij van de Verzekeringsnemer of van zijn erf ge na men of recht ver krij gen-
den en afge zien van de ver val len pre mies, een opzeg gings ver goe ding eisen die  gelijk is aan de laat ste jaar lijk se pre mie. Het 
con tract ver valt dan op de datum van die ver an de ring of die over na me.

In geval van voort zet ting zoals voor zien in de eer ste ali nea, mag de Maatschappij even wel de over dracht van het con tract wei-
ge ren en het opzeg gen. In dat geval moet de Maatschappij de dek king van het hui dig con tract ver strek ken tot het ver strij ken van 
een ter mijn van 45 dagen die  begint te lopen op de dag waar op de aan ge te ken de opzeg gings brief, die door de Maatschappij aan 
de Verzekeringsnemer is  gericht, bij de post werd afge ge ven. De Maatschappij heeft dan nog recht op de ver val len pre mies die 
over een stem men met de gedek te peri o des.

Artikel 32     Opzegging van het con tract

1. Het con tract wordt van rechts we ge beëin digd op de datum van de defi ni tie ve stop zet ting van de acti vitei ten van de onder ne-
ming.

2. Het con tract wordt zowel door de Verzekeringsnemer als door de Maatschappij opge zegd bij een ter post aan ge te ken de brief, 
bij deurwaardersexploot of door afgifte van de opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs.

3. Indien de Verzekeringsnemer of de Maatschappij de bij art. 29 van de alge me ne voor waar den beoog de stil zwij gen de ver len-
ging wil ver mij den, zegt hij het con tract op ten min ste drie maan den voor het ver strij ken van de lopen de ver ze ke rings ter mijn.

4. Het con tract kan in geval van aan pas sing van het  tarief of wij zi ging van de ver ze ke rings voor waar den door de 
Verzekeringsnemer wor den ver bro ken vol gens de bij art. 27 van de alge me ne voor waar den bepaal de  regels.

5. De Maatschappij  behoudt zich het recht voor het con tract per aan ge te ken de brief op te zeg gen:

a) in geval van ver zwij gen of  onjuist mee de len van gege vens over het risi co, vol gens de bij art. 20 van de alge me ne voor-
waar den bepaal de voor waar den;

b) in geval van een aan mer ke lijke en blij ven de wij zi ging van het risi co vol gens arti kel 21 van de alge me ne voor waar den;
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c) in alle bij art. 31 van de alge me ne voor waar den beoog de geval len van ver an de ring van Verzekeringsnemer;

d) bij niet-beta ling door de Verzekeringsnemer van de pre mies, van bij pre mies of bij ko men de kos ten vol gens art. 26 van de 
alge me ne voor waar den, of bij  gebrek aan loon aan gif ten bin nen de bij het ver ze ke rings con tract vast ge stel de ter mijn vol-
gens art. 6 en 16 van de alge me ne voor waar den;

e) in de geval len van niet-nale ving van het arti kel 25 tot rege ling voor de Maatschappij van een recht van con tro le op het 
ver ze ker de risi co en de loon aan gif ten.

6. In alle bij 5. beoog de geval len, met uit zon de ring van punt d), 1ste lid, en in geval van punt 6, moet de Maatschappij de dek-
king van het  lopend con tract blij ven ver strek ken tot het ver strij ken van een ter mijn van een maand die  begint te lopen op de 
dag vol gend op de dag waar op de Maatschappij de Verzekeringsnemer, bij een ter post aan ge te ken de brief, in ken nis stelt 
van de opzeg ging van het con tract. In het bij 5., d), 1ste lid, beoog de geval zijn de in arti kel 26 van de alge me ne voor waar den 
ver mel de ter mij nen van toe pas sing.

 De Maatschappij  betaalt de pre mies terug betref fen de de ver ze ke rings pe ri o de die volgt op de datum van inwer king tre ding 
van de opzeg ging.

7. De Maatschappij en de Verzekeringsnemer kun nen de over een komst even eens opzeg gen na iede re aan gif te van een onge-
val, maar uiter lijk één maand na de uit be ta ling of de wei ge ring van uit be ta ling van ver goe ding.

 De opzeg ging wordt ten vroegste drie maanden na de dag van de betekening van kracht.
 Evenwel kan zij van kracht worden één maand na de dag van de betekening ervan, indien de Verzekeringsnemer, de verze-

kerde of de begunstigde één van zijn verplichtingen, ontstaan door het schadegeval, niet is nagekomen met de bedoeling de 
verzekeraar te misleiden. Deze opzegging is onderhevig aan de voorwaarden voorzien door artikel 31 van de wet van 25 juni 
1992 op de landverzekeringsovereenkomsten.

Artikel 33     Ongevalsaangifte

De onge vals aan gif te wordt bin nen de 10 werk da gen, te reke nen vanaf de dag die volgt op die van het onge val, per aan ge te kend 
schrij ven aan de Maatschappij aan ge ge ven. Bij over lij den inge vol ge een onge val moet de Maatschappij bin nen de 24 uur per 
tele foon of tele gram daar van in ken nis  gesteld wor den. Dit dient haar per brief beves tigd te wor den. De Maatschappij mag ook 
op haar kos ten laten over gaan tot lijk schou wing.

Op elke aan gif te van een scha de ge val die  zoveel moge lijk moet geschie den op een for mu lier van de Maatschappij zul len alle 
inlich tin gen ver meld wor den aan gaan de de oor za ken, omstan dig he den, ver moe de lijke gevol gen van het scha de ge val, even als 
naam, voor na men en adres van getui gen.

Bij de aan gif te  zal een  medisch getuig schrift  gevoegd wor den waar uit  blijkt: de aard van de let sels, de ver moe de lijke duur en 
de graad van de onge schikt heid.
Elke dag vaar ding en in het alge meen elke gerech te lijke en bui ten ge rech te lijke akte van welke aard ook betref fen de een scha-
de ge val moet bin nen 48 uur nadat deze aan de Verzekeringsnemer of aan een ver ze ker de is over ge maakt of bete kend aan 
de Maatschappij ver zon den wor den, voor zover deze ter mijn niet lan ger is dan de vast ge stel de ter mijn om voor het  gerecht te 
ver schij nen. In dit laat ste geval zal de ver ze ker de of de Verzekeringsnemer het docu ment zo vlug moge lijk ver zen den en de 
Maatschappij voor af tele fo nisch in ken nis stel len.

De Maatschappij heeft te allen tijde het recht de aan haar geda ne aan gif ten en de ant woor den, die haar op een ver zoek om 
inlich tin gen ver strekt wor den, na te gaan.

Artikel 34     Rechtsgeldigheid van uit slui tin gen

In afwij king van de bepa lin gen van de wet wordt uit druk ke lijk over een ge ko men dat elke oor zaak van ver val len ver kla ring, uit slui-
ting of schor sing aan het slacht of fer van een onge val, aan diens recht heb ben den en aan de Verzekeringsnemer kan wor den 
tegen ge wor pen.

Artikel 35     Indeplaatsstelling

De Maatschappij wordt door het lou ter  bestaan van het con tract, in de  plaats  gesteld in de zelfs con trac tu e le vor de rin gen en 
rech ten van de Verzekeringsnemer, de slacht of fers of hun recht heb ben den, (zij mag in hun  plaats hun rech ten uit oe fe nen en hun 
vor de rin gen instel len) tegen elke per soon die uit  hoofde van het scha de ge val dat zich heeft voor ge daan, tot beta ling gehou den is.
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Indien de Maatschappij de kos ten en ver goe din gen  betaalt  ondanks het  bestaan van rech ten op scha de loos stel ling ten laste 
van ande re per so nen, dan is zij in de  plaats  gesteld in de rech ten tegen  deze per so nen die genoem de kos ten en ver goe din gen 
ver schul digd zijn.

Artikel 36     Mededelingen

De woon plaats van de con trac tan ten wordt van rechts we ge geko zen, name lijk die van de Maatschappij op haar zetel te Brussel 
en die van de Verzekeringsnemer in zijn wet te lijke woon plaats of maat schap pe lijke zetel.

Bij ver an de ring van wet te lijke woon plaats of maat schap pe lijke zetel is de Verzekeringsnemer ver plicht hier van de Maat schappij 
ter stond in ken nis te stel len.

Doet hij zulks niet dan wordt elke mede de ling, elk  exploot hem op de laat ste bij de Maatschappij beken de woon plaats rechts gel-
dig over ge maakt.

Het kie zen van de woon plaats van de Verzekeringsnemer  geschiedt uit slui tend ten gun ste van de Maatschappij die dus daar van 
kan  afzien en de wer ke lijke woon plaats in aan mer king nemen.
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DIVERSE BEPALINGEN

A. Fraude
 In het kader van de huidige bepalingen verstaat men onder “verzekeringsfraude” het misleiden van de Maatschappij of van 

een verzekeringsonderneming bij de sluiting of tijdens de looptijd van een verzekeringsovereenkomst of bij de aangifte dan wel 
afhandeling van een schadegeval met het oog op het verkrijgen van een verzekeringsdekking of een verzekeringsprestatie.

 De aandacht van de Verzekeringsnemer wordt gevestigd op het feit dat iedere verzekeringsfraude of poging tot verzekerings- 
fraude gesanctioneerd wordt volgens de toepasselijke wetgeving en/of de bepalingen in de algemene of bijzondere voorwaar- 
den en in voorkomend geval kan leiden tot strafrechtelijke vervolging.

B. Sancties
 De in deze overeenkomst bepaalde dekkingen zullen als zonder uitwerking worden beschouwd als door de toekenning van 

deze dekkingen de Maatschappij blootgesteld wordt aan sancties, verbodsbepalingen of beperkingen in het kader van de 
Organisatie van de Verenigde naties of commerciële of economische sancties in het kader van Wetten en Reglementen van 
de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk of de Verenigde Staten van Amerika.

C. Bescherming van uw persoonsgegevens
 Conform de Algemene Verordening voor de gegevensbescherming verzoeken wij u kennis te nemen van de onderstaande 

informatie.

Doeleinden van de gegevensverwerking - Ontvangers van de gegevens - Rechtsgrond

De meegedeelde persoonsgegevens worden door Federale Verzekering, verwerkingsverantwoordelijke, verwerkt met het 
oog op: het evalueren van de risico’s, de uitgifte van het verzekeringscontract en de aanpassing ervan, de uitvoering van de 
prestaties waaronder het beheer van de schadegevallen volgende uit deze verzekering, het ontdekken en voorkomen van 
fraude, het voldoen aan wettelijke verplichtingen, het beheer van de commerciële relatie en het opvolgen van de portefeuille.
 
Voor deze doeleinden kunnen de gegevens gecommuniceerd worden aan ondernemingen die deel uitmaken van de groep 
Federale Verzekering, aan natuurlijke personen of ondernemingen die als dienstverlener of verwerker optreden voor rekening 
van Federale Verzekering, aan derden in het kader van de uitvoering van een wettelijke verplichting, aan herverzekeraars, en 
aan elke persoon of entiteit die een verhaal uitoefent of tegen wie een verhaal wordt uitgeoefend in verband met de verzeke- 
ring in kwestie.

De juridische basis van de gegevensverwerking wordt gevormd door het verzekeringscontract, net als de verplichting die uit 
dit contract en de eventuele bijakten volgt voor de verzekeraar - verwerkingsverantwoordelijke om desgevallend tot prestatie 
over te gaan. De verwerking baseert zich bovendien op het legitiem belang van de verzekeraar teneinde verzekeringsfraude 
te voorkomen, statistieken uit te werken en voor direct marketingdoeleinden.

In de hypothese dat deze documenten niet adequaat zouden worden ingevuld, zal Federale Verzekering zich in de onmogelijk- 
heid bevinden om haar verplichtingen voortvloeiend uit het verzekeringscontract na te komen en desgevallend een gevolg te 
verlenen aan de vraag tot tussenkomst.

Vertrouwelijkheid

Technische en organisatorische maatregelen werden genomen teneinde de vertrouwelijkheid en de veiligheid van uw gege- 
vens te garanderen. De toegang tot uw persoonlijke gegevens is beperkt tot de personen die deze in het kader van de uitoe- 
fening van hun beroepstaken nodig hebben.

Bewaring van de verwerkte gegevens

De verwerkte gegevens worden door Federale Verzekering bewaard gedurende minstens de waarborgperiode van de verze- 
kering of gedurende de looptijd van het schadegeval, die zal aangepast worden telkens dat de omstandigheden het vereisen. 
Deze duurtijd zal verlengd worden door de verjaringstermijn opdat de verzekeraar het hoofd kan bieden aan eventuele vorde- 
ringen na de sluiting van het schadedossier.

Recht op toegang, verbetering en verzet

De betrokken personen kunnen kennis nemen van de gegevens die aangaande hun persoon verwerkt worden, of desgewenst 
ze laten verbeteren door een verzoek hiertoe te sturen naar Federale Verzekering t.a.v. de Data Protection Officer – Stoofstraat 
12 te 1000 Brussel of een email naar privacy@federale.be, vergezeld door een recto verso kopie van de identiteitskaart. Deze 
personen kunnen eveneens, volgens dezelfde modaliteiten, en binnen de limieten voorzien door de Algemene Verordening 
voor de gegevensbescherming, zich verzetten tegen de verwerking van de gegevens of een beperking ervan en tegen verwer- 
kingen voor direct marketingdoeleinden. Zij kunnen tevens de verwijdering of de gegevensoverdraagbaarheid ervan vragen.
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Wanneer u aan Federale Verzekering persoonsgegevens meedeelt van personen waarmee we niet rechtstreeks in contact 
staan, vragen wij u hen te informeren over deze gegevensoverdracht en hun daarmee verband houdende rechten.

Contactgegevens

Meer informatie kan u terugvinden op www.federale.be of u kan zich richten tot privacy@federale.be of Federale Verzekering
t.a.v. de Data Protection Officer  – Stoofstraat 12 te 1000 Brussel.
Eventuele klachten kunnen gericht worden naar de Gegevensbeschermingsautoriteit.
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