
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 Arbeidsongevallen voor huispersoneel is een wettelijk verplichte verzekering. Zij verzekert de verzekeringsnemer, 
zijn huispersoneel, occasionele helpers en hun rechthebbenden tegen de gevolgen van een arbeids(weg)ongeval in de zin van de 
Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971. De “Wettelijke dekking” verzekert personen die onderworpen zijn aan de arbeidsongevallenwet 
en de “Bovenwettelijke dekkingen” verzekert personen die er niet aan onderworpen zijn. 

Wat is verzekerd?

 ✔ Wettelijke dekkingen : Vergoedingen voorzien in de 
Arbeidsongevallenwet van 10/04/1971 ( hierna: de 
“Wet”) bij overlijden, tijdelijke arbeidsongeschiktheid, 
blijvende arbeidsongeschiktheid en eveneens medische 
kosten en begrafeniskosten aan huispersoneel (zij die 
manuele arbeid uitvoeren ongeacht het aantal uren) of 
occasionele helpers (zij die niet-manuele arbeid uitvoeren 
gedurende niet meer dan acht uur per week bij één of meer 
werkgevers samen)

 ✔ Bovenwettelijke dekkingen : een kapitaal bij overlijden 
en blijvende ongeschiktheid, en vergoeding van tijdelijke 
ongeschiktheid en eveneens medische kosten en 
begrafeniskosten bij een arbeids- of arbeidswegongeval 
waarvan de Arbeidsongevallenwet de vergoeding niet regelt 
omdat de getroffene er niet aan onderworpen is

Wat is niet verzekerd?

 ✘ Zelfmoord
 ✘ Ongevallen die het gevolg zijn van :

• Opzet (personen, vreemd aan het opzet, blijven verzekerd)
• Staat van dronkenschap of gelijkaardige toestand door 

verdovende middelen
• Zodanige tekortkoming aan de voorzichtigheids of 

veiligheids normen dat de schadelijke gevolgen onver-
mijd baar waren

• Geestesstoornissen
• Een aardbeving of een natuurramp
• Een arbeidsconflict
• Collectieve gewelddaden, een volksbeweging, oproer of 

sabotage
• Een ziekelijke toestand of gebrekkigheid
• Een kernrisico
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Zijn er dekkingsbeperkingen?

 ! De wettelijke dekkingen en de bovenwettelijke dekkingen 
voor medische kosten en begrafeniskosten worden 
bepaald door de Arbeidsongevallenwet

 ! De berekeningsbasis voor de vergoedingen is het wettelijk 
plafond Arbeidsongevallen

 ! De bovenwettelijke vergoedingen overlijden zijn enkel 
verschuldigd bij overlijden binnen de 3 jaar na het ongeval

 ! De bovenwettelijke vergoedingen voor tijdelijke 
ongeschiktheid tot maximum 2 jaar na het ongeval

 ! Geen cumul van vergoedingen bij overlijden en bij blijvende 
ongeschiktheid

 ! De vergoeding dekt niet de letsels die veroorzaakt of 
verzwaard zijn door een voorafbestaande aantasting van 
de gezondheid
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Wanneer en hoe betaal ik?

U hebt de verplichting ofwel de forfaitaire premie ofwel de voorschotten op een na vervallen termijn afrekenbare premie te betalen 
op de in de bijzondere voorwaarden vermelde vervaldag. U ontvangt hiertoe uitnodigingen tot betaling. 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 of drie jaar afgesloten en wordt stilzwijgend verlengd. De dekking wordt van kracht op de datum en 
het uur die vastgesteld zijn in de bijzondere voorwaarden.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekeringsovereenkomst ten minste drie maanden voor de jaarlijkse vervaldag opzeggen. De verzekeringsovereenkomst 
moet opgezegd worden met een ter post aangetekende brief.

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: aan de huishoudhulp wordt gevraagd om andere en risicovollere taken te verrichten dan deze die gebruikelijk aan een 
huishoudhulp gevraagd worden.

 – 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. Voor huishoudpersoneel gelden de wettelijke aangiftetermijnen van de Arbeidsongevallenwet.
• meewerken aan de afhandeling van het schadegeval. Voorbeeld: de inspecteur ontvangen, inlichtingen verstrekken over het 

ongeval en de gevolgen, gerechtelijke stukken overmaken…

Waar ben ik gedekt?

 ✔ In de gehele wereld voor zover de Belgische wet op de Arbeidsongevallen ten tijde van het ongeval van toepassing is overeenkomstig 
de internationale overeenkomsten. 


