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Hoofdstuk 1 Patroon 

De dekkingen die afgesloten worden ten gunste van uw werknemers of uw bedrijfsleiders hebben tot doel aan de 

verzekerde personen een geheel of gedeeltelijk inkomensverlies te vergoeden. 

Artikel 1 Basisdekking 

A. Wij waarborgen de vergoeding van ongevallen overkomen aan de in de bijzondere voorwaarden vermelde 

verzekerden die, door hun situatie in de onderneming, niet onderworpen zijn aan de wet op de arbeidsongevallen. 

Deze verzekering stelt de getroffenen schadeloos voor de gevallen van overlijden, blijvende ongeschiktheid, tijdelijke 
ongeschiktheid en voor medische kosten, ongeacht of het ongeval gebeurt in het beroepsleven, voor de 

beroepsactiviteiten die worden beschreven in de bijzondere voorwaarden, dan wel in het privéleven. 

De dekking wordt verleend op voorwaarde dat de begunstigde(n) afzien van elke burgerrechtelijke 

aansprakelijkheidsvordering tegenover u. 

De vergoeding is gebaseerd op het overeengekomen loon vermeld in de bijzondere voorwaarden. 

Bovendien wordt de dekking verleend voor ongevallen overkomen waar ook ter wereld. 

B. Daarenboven genieten de echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner, de ouders en verwanten tot in de tweede graad 

van de verzekerden die hen occasioneel helpen bij hun beroepsactiviteit zonder ervoor bezoldigd te worden, of hun 
rechtverkrijgenden, bij overlijden, bij een ongeval dat zich voorgedaan heeft tijdens en op de plaats van de 

aangegeven beroepsactiviteit, de volgende prestaties: 

 bij overlijden, een kapitaal van 2.500 EUR 

 bij algehele blijvende ongeschiktheid, een kapitaal van 25.000 EUR. 

Bij een blijvende gedeeltelijke ongeschiktheid wordt dit bedrag vermenigvuldigd met het erkende 

ongeschiktheidspercentage. 

Deze prestaties worden betaald volgens de bepalingen van artikel 7 met uitzondering van de hierin hernomen 

bepalingen betreffende de vaststelling van het kapitaal. 

Worden echter niet ten laste genomen: 

 de vergoeding van de tijdelijke ongeschiktheid 

 de vergoeding van de medische, farmaceutische, ziekenhuis- en gelijkgestelde kosten alsook de 

begrafeniskosten. 

Artikel 2 Dekking bij sportongeval 

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

 gemotoriseerde sporten in wedstrijdverband of op trainingen, testen of demonstraties waarbij tijd- of 

snelheidsnormen opgelegd of gekozen worden behalve toeristische rally’s; 

 vecht- en verdedigingssporten, tijdens de beoefening ervan en de voorbereiding daarop, met uitzondering van 
volgende sporten: judo, aikido, taï chi chuan, schermen; 

 canyoning; 
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 kitesurfen; 

 vlieg- of luchtsporten waaronder te verstaan: recreatieve activiteiten waarbij gebruik gemaakt wordt van een 
luchtvaartuig buiten de commerciële luchtvaart, maar ook luchtsporten zoals valschermspringen, zweefvliegen, 

ULM, heteluchtballon, deltavliegen, parapente, benjispringen. 

Sporten, welke ook, die beroepshalve worden beoefend, zijn niet gedekt. 

Artikel 3 Facultatieve dekking 

De dekking kan, na uitdrukkelijke overeenkomst, en in afwijking op artikel 2, ook worden verleend voor ongevallen die 

rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeien uit het besturen van luchtvaartuigen. 

Artikel 4 Dekking in geval van een daad van terrorisme 

Bij een ongeval dat voortvloeit uit een daad van terrorisme, is onze dekking behouden voor de schade gewaarborgd 

door onderhavige verzekering, met uitzondering van de schade veroorzaakt door wapens of tuigen bestemd om te 

ontploffen door een structuurwijziging van de atoomkern. 

Artikel 5 Uitsluitingen 

Wij verlenen geen dekking voor ongevallen veroorzaakt door of bij: 

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

B. deelname aan weddenschappen, uitdagingen of kennelijk roekeloze handelingen waardoor getroffene de bedoeling 

had om het gevaar op te zoeken; 

C. opzet van u, van de getroffene of van de rechtverkrijgenden; in afwijking hierop verlenen wij niettemin dekking aan 

u als u vreemd bent aan dat opzet of aan de getroffene of de rechtverkrijgenden als zij vreemd zijn aan dat opzet; 

D. een natuurramp overkomen in België; 

E. deelname door de getroffene aan aanslagen (onverminderd de toepassing van artikel 4) of aanrandingen, om een 

ander motief dan wettige zelfverdediging; 

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 van de bepaling in artikel 4 wat terrorisme betreft. 

Zijn evenmin gedekt: 

H. letsels en hun gevolgen die voortvloeien uit ingrepen of behandelingen die de verzekerde op zijn eigen persoon 
uitvoert. Wij komen wel tussen als die ingrepen of behandelingen nodig waren om de gevolgen van een gedekt 

ongeval te beperken bij gebrek aan andere medische hulp; 



PATROON 
Specifieke bepalingen 

5 

I. zelfmoord en zelfmoordpoging en de gevolgen ervan; 

J. ziekten inbegrepen beroepsziekten. Zij kunnen niet als ongevallen worden beschouwd, niet van nature en niet voor 
de gevolgen ervan. 

In geval van wederoproeping onder de wapens, blijft de dekking behouden voor andere ongevallen dan die welke 

voortvloeien uit de uitvoering van de eigenlijke militaire prestaties. 

Artikel 6 Bepaling van de graad en van de periodes van tijdelijke ongeschiktheid en van de 

blijvende ongeschiktheidsgraad 

Bij een ongeval wordt de getroffene onderzocht door één van onze raadgevende artsen die de graad en periodes van 

tijdelijke ongeschiktheid bepaalt, alsmede de graad van blijvende ongeschiktheid. Deze laatste wordt vastgesteld naar 
verhouding van het verlies van de lichamelijke geschiktheid van de verzekerde, rekening houdend met de aantasting 

van zijn fysieke en psychische integriteit, om enige beroepsbezigheid uit te oefenen die verenigbaar is met zijn kennis en 

zijn bekwaamheid op de algemene arbeidsmarkt. 

Indien de graad van blijvende ongeschiktheid kleiner is dan de invaliditeit welke voorzien is op consolidatiedatum in de 
laatste editie van de “Europese schaal voor de beoordeling van aantastingen van de fysieke en psychische integriteit”, 

zal deze laatste in aanmerking worden genomen voor de berekening van de vergoedingen. 

De aantasting van de fysieke en psychische integriteit kunnen in geen geval hoger zijn dan 100 % of hoger dan de waarde 

die overeenstemt met het verlies van een lidmaat of van een aangetaste functie. 

Artikel 7 Berekening van de vergoeding 

A. Wij betalen: 

1. bij OVERLIJDEN, onmiddellijk of binnen 3 jaar na het ongeval dat er de oorzaak van is : een kapitaal gelijk aan 5 

MAAL het verzekerde overeengekomen loon; dit kapitaal wordt verdeeld onder de rechtverkrijgenden van de 

wettelijke vergoeding naar verhouding van hun respectieve aandeel in de wettelijke vergoeding die zij zouden 

ontvangen indien de wet op de arbeidsongevallen van toepassing zou zijn; 

2. bij BLIJVENDE ONGESCHIKTHEID, vanaf de consolidatie en uiterlijk 3 jaar na de datum van het ongeval : een 

kapitaal gelijk aan 10 MAAL het verzekerde overeengekomen loon vermenigvuldigd met de ongeschiktheidsgraad. 

De vergoeding wordt met de helft verminderd als de ongeschiktheidsgraad minder dan 5 % bedraagt en met een 

kwart als de ongeschiktheidsgraad 5 % of meer maar minder dan 10 % bedraagt; 

3. bij TIJDELIJKE ONGESCHIKTHEID, vanaf de eerste dag van de ongeschiktheid voor zover de duur van de 

ongeschiktheid 7 opeenvolgende dagen overschrijdt vanaf de dag van het ongeval: de in de bijzondere 

voorwaarden vastgestelde dagvergoeding. Dezelfde minimumduur van 7 dagen is ook van toepassing bij latere 

periodes van herval in tijdelijke arbeidsongeschiktheid. 

Deze dagvergoeding stemt overeen met 90 % van het overeengekomen loon gedeeld door 365 dagen naar 

verhouding van de graad van tijdelijke ongeschiktheid. Wij komen tussen gedurende ten hoogste 3 jaar vanaf de 

dag van het ongeval; 

4. de begrafeniskosten en tot aan de consolidatie, de kosten van dokter, apotheker, ziekenhuis en posttraumatische 
revalidatie alsmede de kosten van prothese en orthopedie. Worden gelijkgesteld met medische kosten: de kosten 

van esthetische chirurgie die ertoe strekt te verhelpen aan de gevolgen van een gedekt ongeval. Onze 

tussenkomst is, per prestatie, beperkt tot het bedrag dat in het kader van de wet op de arbeidsongevallen in 

aanmerking genomen wordt, verminderd met de tegemoetkoming van het ziekenfonds. 
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B. De vergoedingen bij overlijden en bij blijvende ongeschiktheid kunnen niet gecumuleerd worden. 

C. Als de gevolgen van het ongeval veroorzaakt of verergerd zijn door een voorafbestaande of intercurrente 
vermindering van de gezondheid, dan zal de vergoeding enkel overeenstemmen met de gevolgen die het ongeval 

zou hebben gehad op een gezond, fysiologisch en anatomisch normaal gestel. 

Artikel 8 Indexatie 

Het verzekerde overeengekomen loon en bijgevolg ook de desbetreffende premie, worden op de vervaldag automatisch 

aangepast volgens de verhouding tussen het op dat ogenblik toe te passen indexcijfer der consumptieprijzen en het 

indexcijfer der consumptieprijzen dat vermeld is in de bijzondere voorwaarden. 

Het indexcijfer van de consumptieprijzen wordt als volgt bepaald: 

 van 1 januari tot 30 juni : dat wat officieel is vastgesteld voor de maand oktober van het jaar tevoren; 

 van 1 juli tot 31 december : dat wat officieel is vastgesteld voor de voorafgaande maand april. 

Het verzekerde overeengekomen loon wordt, op de dag van het schadegeval, opnieuw berekend op basis van het 
halfjaarlijkse indexcijfer dat al is vastgesteld overeenkomstig hierboven, voor zover het hoger is dan het indexcijfer dat 

is gebruikt voor de laatste premie. 

Het aldus herberekende verzekerde overeengekomen loon mag echter niet groter zijn dan 120 % van het bedrag 

verzekerd op de laatste vervaldag. 

Artikel 9 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 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 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. 

Hoofdstuk 2 Bedingen eigen aan Patroon 

De bedingen eigen aan Patroon vullen de administratieve bepalingen, gemeenschappelijk aan alle producten AXA 

Ondernemingen BOAR, aan en heffen deze enkel op voor zover ze hiermee strijdig zijn. 
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Artikel 10 Aangifte van het ongeval 

Bij een ongeval hebben u en de verzekerde de volgende verplichtingen: 

a. ons ieder ongeval onverwijld en in elk geval zo spoedig als redelijkerwijze mogelijk schriftelijk aangeven. Tegelijk zal, 

indien mogelijk of zo spoedig mogelijk, het geneeskundig getuigschrift vertrouwelijk geadresseerd worden aan de 
hoofdraadsarts van onze directie "P&C". 

Wij moeten onmiddellijk verwittigd worden van ieder overlijden. 

Indien later aangegeven, zijn de vergoedingen pas verschuldigd vanaf de dag waarop de aangifte en het 

geneeskundig getuigschrift ons bereiken, onverminderd de bepalingen in dit artikel; 

b. gedurende de vereiste tijd de voorgeschreven geneeskundige behandeling volgen; 

c. ons zonder verwijl alle nuttige inlichtingen verstrekken en antwoorden op de vragen die worden gesteld, teneinde de 

omstandigheden van het ongeval en de omvang van de schade te kunnen vaststellen; 

d. onverwijld en in elk geval zo spoedig als redelijkerwijze mogelijk schriftelijk een geneeskundig getuigschrift 
vertrouwelijk opsturen ter attentie van de hoofdraadsarts van onze directie "P&C", om ons iedere verandering in de 

toestand van de verzekerde mee te delen. 

De verzekerde moet ook: 

 onze vaststellingen vergemakkelijken; 

 onverwijld antwoorden op ieder verzoek om inlichtingen; 

 onze afgevaardigden ontvangen; 

 zich onderwerpen aan de opgelegde controles. 

Overlijdt de verzekerde dan behouden wij ons het recht voor de lijkschouwing te eisen en zijn wij bij weigering tot geen 
enkele vergoeding verplicht. De verzekerde geeft ons de toestemming om, bij een dodelijk ongeval, aan zijn arts een 

verklaring over de doodsoorzaak te vragen. Bij betwisting over deze toestemming, zullen wij een bijkomende 

toestemming aan de rechthebbenden vragen. 
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Als bedrijfsleider neemt u beslissingen die uw eigen toekomst bepalen. Maar ook het lot van andere personen en het 

voorbestaan van uw bedrijf hangen er van af. 

Samen met uw verzekeringsmakelaar maakt AXA het 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 bedrijfslokalen, voertuigen, machines en koopwaar 

 het beschermen van uw resultaten 

 het herstellen van de gevolgen van schade berokkend aan derden. 

AXA geeft u een antwoord op: 
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