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Hierbij een beknopt overzicht van het plan – deze samenvatting is louter informatief zonder 
juridisch bindende waarde.   Voor uitgebreide polisvoorwaarden, gelieve de algemene en 
bijzondere voorwaarden van de overeenkomst Privé Ongevallen 99.044.879/03 te raadplegen 
bij HR/Pension & Insurances  
 
Een beknopt overzicht, de infobrochure, de schade aangifte formulieren en het 
aansluiting/schrappingsformulier ingeval van facultatieve aansluitingen zijn terug te vinden op 
het intranet  onder HR/Pension & Insurances – Verzekeringen. 

 
1. Wie wordt aangesloten : 

 

a)  Verplichte aansluiting (waarborgen medische kosten, invaliditeit en overlijden) Voor 

alle arbeiders en bedienden met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde tijd vanaf de 

eerstvolgende maand na de dag van indiensttreding. De partner en de kinderen worden vanaf 

hetzelfde tijdstip en onder dezelfde voorwaarden aangesloten, echter uitsluitend voor de 

waarborg medische kosten.  

De verschuldigde premies zijn voor rekening van de werkgever!  

 

b)  Facultatieve aansluiting (waarborgen invaliditeit en overlijden) Voor de partner en alle 

ongehuwde kinderen jonger dan 25 jaar die kinderbijslag genieten en fiscaal ten laste zijn in 

de personenbelasting, mits indienen van een aansluitingsformulier.  

De verschuldigde premies zijn voor rekening van het personeelslid!  
 

2. Waarborgen en premies : 
 
 

Waarborg Dekking Ten laste van 

  Aansluiting 

medewerker 

Aansluiting 

kind 

Aansluiting 

partner 

Medische kosten 2.231,04 EUR 

(voor partners & 

kinderen 

1.239,47 EUR) 

Werkgever Werkgever Werkgever 

Overlijden 49.578,70 EUR 

(voor kinderen : 
2.478,94 EUR) 

Werkgever Werknemer Werknemer 

Blijvende Invaliditeit 74.368,06 EUR Werkgever Werknemer Werknemer 

Tijdelijke 

Werkongeschiktheid 

(>31d tot 360d) 

12,39 EUR Nvt Nvt Werknemer 

 

 

3. Wanneer wordt de aansluiting beëindigd : 
 
Voor de werknemers eindigt de aansluiting bij uitdiensttreding, overlijden, volledige vrijwillige 
loopbaanonderbreking / tijdskrediet (met uitzondering van de thematische verloven en 
werknemers die genieten van het Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag 
(brugpensioen)); 

Verzekering Ongevallen Privé Leven  
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Voor de gezinsleden eindigt de aansluiting bij einde aansluiting van de werknemer OF op de 
dag dat het gezinslid niet meer aan de aansluitingsvoorwaarden voldoet (bv echtscheiding, 

kind niet meer ten laste of > 25 jaar). 

 

Let wel – schrappingen en nieuwe aansluitingen gebeuren niet automatisch! Iedere 

wijziging persoonsgegevens (bv geboorte kind, huwelijk, echtscheiding, kind niet 

meer ten laste,…)  dient onmiddellijk aan HR/Pension & Insurances worden gemeld 

via het daartoe bestemde formulier !   

 

Ingeval van intrede in het Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen) blijven 
de werknemer en de reeds aangesloten gezinsleden aangesloten.    De premies voor de 
verplichte dekking worden door Bayer NV betaald, de premie voor de facultatieve uitbreiding 
Overlijden/Invaliditeit voor partner en kinderen valt ten laste van de werknemer die geniet 
van het Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (bruggepensioneerde).  
 
Bij pensionering kunnen de werknemer en de reeds aangesloten gezinsleden aangesloten  
blijven – de premies vallen dan volledig ten laste van de gepensioneerde. De gepensioneerde 
dient hiervoor HR/Pension & Insurances te contacteren.De maximale leeftijdsgrens voor 
dekking voor de gepensioneerden is bepaald op 75 jaar. Nadien kan de dekking van jaar tot 
jaar verlengd worden, maar mits voorlegging van een medisch attest. 
 

4. Welke ongevallen zijn gedekt :  

Bepaling van het ongeval 

Onder “ongeval” in de zin van de verzekering, dient verstaan te worden : elke plotselinge 
gebeurtenis die een lichamelijk letsel tot gevolg heeft en waarvan de oorzaak of één van de 
oorzaken buiten het organisme van het slachtoffer ligt. 

Ter verduidelijking of bij uitbreiding dekt de verzekering : 

a) de letsels veroorzaakt door bliksem, door elektrische ontladingen of door atmosferische 
verschijnselen ; 

b) de letsels, zonnesteken, verkoudheden, bevriezingen, uitputting, ten gevolge van een 
gewaarborgd ongeval of ten gevolge van een accidentele en abnormale onderbreking van 
een reis aan boord van een land-, zee- of luchtvervoermiddel. 

De waarborg blijft verworven aan de verzekerde tijdens het wachten op hulp van 
buitenaf, tijdens reddingspogingen of tijdens verplaatsingen ondernomen met de 
bedoeling opnieuw contact op te nemen met de bewoonde wereld. 

c) de vergiftiging of besmetting, als rechtstreeks gevolg van een door de polis gewaarborgd 
ongeval, alsook de vergiftiging die hetzij door de misdadige handeling van een derde 
veroorzaakt is, hetzij door het per vergissing innemen of aanraken van een giftige, 
bijtende of toxische stof ; 

d) de letsels als gevolg van een val, een botsing of elke andere gelijkaardige accidentele 
gebeurtenis, zelfs al vloeien genoemde gebeurtenissen voort uit een onpasselijkheid, een 
duizeling, een kramp of een tijdelijke bezwijming ; 

e) de verstikking of begin van verstikking door het onvoorziene vrijkomen van gassen of 
dampen, door onvrijwillige val of onderdompeling in het water, of door verdrinking ; 
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f) de letsels of aantastingen van de gezondheid opgelopen bij het redden van personen of 
goederen of bij wettelijke zelfverdediging ; 

g) de letsels als gevolg van aanvallen of aanslagen op de persoon van een verzekerde, zelfs 
tijdens stakingen, opstanden of burgeronlusten, tenzij bewezen is dat de verzekerde als 
staker of opruier actief heeft deelgenomen aan de gebeurtenissen waarvan hij het 
slachtoffer zou geweest zijn ; 

h) de ontwrichtingen, verstuikingen, lumbago’s, breuken, verwringingen of scheuren van 
spieren, pezen of gewrichtsbanden, en andere gelijkaardige letsels, wanneer, afgezien 
van de oorzaken en de omstandigheden van tijd en plaats, dergelijke aandoeningen door 
de rechtspraak inzake arbeidsongevallen als ongeval zouden worden beschouwd ; 

i) de gevolgen van de medische uitstralingen die door een gewaarborgd ongeval vereist 
zijn. 

Vervoermiddelen 

De verzekering dekt de ongevallen die de verzekerden overkomen als gevolg van het gebruik : 

a) in de hoedanigheid van passagier of bestuurder, van om het even welk vervoermiddel te 
land, ter zee of op waterwegen ; 

b) in de hoedanigheid van passagier, van vliegtuigen of helikopters behoorlijk toegelaten tot 
het personenvervoer, voor zover de verzekerden geen deel uitmaken van de bemanning 
en tijdens de vlucht geen beroeps- of andere activiteit uitoefenen in verband met het 
vliegmiddel of de vlucht. 

Zijn altijd gedekt, binnen de perken van dit contract, de ongevallen voortspruitend uit : 

Vervoerrisico’s 

- het onrechtmatig bemachtigen van het vervoermiddel waarin de verzekerde zich 
bevindt ; 

- piraterij aan boord van dit vervoermiddel en met name de aanvallen en aanslagen 
tegen het vervoermiddel of zijn passagiers, ongeacht of die daden van de grond af, in 
de lucht of op zee plaatshebben ; 

- de aanslagen met spring- of brandtuigen die aan boord van genoemd vervoermiddel 
zouden geplaatst zijn ; 

- het saboteren van het vervoermiddel. 

Verblijfrisico’s 

geïsoleerde militaire aanvallen en daden en/of piraterij en dergelijke waarvan de 
verzekerde persoon het slachtoffer zou zijn : 

- in een niet-oorlogvoerend land ; 

- in een oorlogvoerend land, maar dan op de dubbele voorwaarde : 

- dat de eindbestemming van de verzekerde persoon een niet-oorlogvoerend land is ; 
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- dat het, hetzij om een gedwongen verblijf gaat tengevolge het omleiden van het 
vervoermiddel, hetzij om een technische tussenlanding of een transit, onder 
voorbehoud dat de verzekerde de omheining van de luchthaven, het station, de 
haven of elke andere plaats waar het vervoermiddel naartoe werd gebracht niet 
verlaat uit eigen wil. 

Er wordt evenwel bepaald dat de aanspraak op de hierboven omschreven waarborg 
beslist geweigerd zal worden aan de verzekerden die hoe dan ook actief zal deelgenomen 
hebben aan de gebeurtenissen die onder genoemde waarborg vallen. 

Sporten 

Zijn eveneens gedekt, de ongevallen die de verzekerden kunnen overkomen bij het beoefenen 
van sporten als liefhebber, de deelneming aan wedstrijden en prijskampen inbegrepen. Het 
beoefenen van beroepssport is uitgesloten. 

Zijn uitgesloten, zonder afbreuk te doen aan de toepassing van artikel 3 letter f) : 

- de sportactiviteiten uitgeoefend in zulke omstandigheden dat ze, volgens het oordeel van 
de specialisten, als roekeloze daden beschouwd moeten worden ; 

- de snelheidswedstrijden met motorrijtuigen, de trainingen met het oog op zulke 
wedstrijden inbegrepen ; 

- de officiële ski-, skispring- en bobsleighwedstrijden alsook de trainingen met het oog op 
zulke wedstrijden ; 

- de boks- of worstelwedstrijden (het beoefenen van judo blijft echter gedekt) ; 

- het besturen van vliegtuigen en helikopters, het zweefvliegen en het valschermspringen. 

Territoriale uitgestrektheid 

Deze verzekering is in de gehele wereld geldig. 

Uitsluitingen 

Zijn door de verzekering niet gedekt : 

a) de ziekten, behalve wanneer zij rechtstreeks voortspruiten uit een door de polis 
gewaarborgd ongeval. 

Gele koorts, malaria en slaapziekte, zelfs al spruiten ze voort uit steken of beten van 
insecten, zijn steeds uitgesloten. 

b) de letsels tengevolge van een ongeval veroorzaakt hetzij door volledige blindheid, hetzij 
door een beroerte of een aanval van vallende ziekte hetzij door een slagaderbreuk, 
onverminderd de toepassing van letter d) van artikel 3. 

c) de letsels tengevolge van behandelingen en ingrepen van de verzekerden op zichzelf, 
behalve het snijden van likdoorns en het knippen van nagels ; zijn echter wel gedekt de 
letsels of hun gevolgen door behandelingen en ingrepen die de verzekerden op zichzelf 
toepassen naar aanleiding van een ongeval, met het oog de gevolgen ervan te beperken 
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en wegens de onmogelijkheid waarin ze verkeerden de nodige medische verzorging ten 
gepaste tijde te krijgen. 

d) de ongevallen overkomen aan de verzekerden die zich onder de invloed van verdovende 
middelen bevinden (behalve op doktersvoorschrift), in staat van kennelijke dronkenschap 
of geestesstoornis, bepaald zijnde dat de dronkenschap of de staat van geestestoornis 
invloed moet hebben gehad op het ongeval of zijn gevolgen om door de Maatschappij te 
kunnen worden ingeroepen. 

e) de ongevallen veroorzaakt door aardbevingen, behalve gedurende een tijdelijk verblijf in 
het buitenland. 

f) de rechtstreekse of onrechtstreekse gevolgen van : 

- de thermische, mechanische, radioactieve en andere uitwerkingen voortspruitend uit 
welke wijziging ook in de atoombouw van de stof ; 

- de kunstmatige versnelling van atoomdeeltjes ; 

- stralingen voortkomende uit radio-isotopen. 

Deze uitsluiting is evenwel niet van toepassing op een ongeval dat zich voordoet bij het 
bezoeken van instellingen voor kernonderzoek en -toepassing, van atoomcentrales of 
tijdens om het even welke prestaties bij ondernemingen die radio-isotopen gebruiken, 
doch zonder dat het verzekerd personeel deelneemt aan de onderzoeken of dat 
radioactieve producten door dit personeel behandeld worden. 

g) de ongevallen veroorzaakt door al dan niet verklaarde oorlogsfeiten, opstand, revolutie en 
burgeroorlog. 
Deze uitsluiting wordt evenwel niet toegepast op de verzekerden die zich in het 
buitenland bevinden en die door het uitbreken van de vijandelijkheden verrast worden, 
voor zover het aan een oorlogsfeit te wijten ongeval overkomen is binnen een termijn van 
veertien dagen na het uitbreken van de vijandelijkheden. 
De verzekering dekt eveneens, zonder beperking van duur, de ongevallenrisico’s die 
kunnen voortspruiten uit tuigen of munities die op het einde van een oorlog niet werden 
ontruimd, met dien verstande dat deze waarborg in de gebieden waar nieuwe 
vijandelijkheden zijn uitgebroken zal ophouden na het beëindigen van een termijn van 
veertien dagen na het uitbreken van gezegde vijandelijkheden of, in geval van een 
zeereis, na de aankomst van het schip in de eerste aanloophaven. 

h) de ongevallen overkomen tijdens de militaire dienst, uitgenomen de wederoproepingen 
die twee maanden niet overschrijden. 

5. Wat wordt terugbetaald :  

Medische kosten 

De medische, heelkundige, farmaceutische, hospitalisatie-, radiografie, 
mechanotherapiekosten alsook de kosten van alle andere speciale behandelingen 
(massagekosten, kosten van kunstledematen en orthopedische apparaten inbegrepen) die 
gedurende de medische behandeling werden gemaakt en die voor om het even welk door deze 
polis gedekt ongeval nodig waren. 

De vervoerkosten die door de toestand van de gewonde vereist zijn en die bij het ongeval 
alsook gedurende de medische behandeling gedragen werden, zijn eveneens gewaarborgd. 
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Al deze kosten zullen worden terugbetaald door de Maatschappij mits voorlegging van de 
bewijsstukken en tot beloop van de in de Bijzondere Voorwaarden voorziene som. 

De waarborg waarvan sprake in dit artikel zal slechts in aanvulling en na uitputting komen van 
de vergoedingen waarop het slachtoffer, voor die kosten, eventueel recht zou hebben bij 
toepassing van de wetgeving op de arbeidsongevallen of van de wetten inzake 
Maatschappelijke Zekerheid. 

Waarborg “Overlijden” 

Overlijdt een verzekerde, als slachtoffer van een ongeval, binnen een termijn van drie jaar na 
het ongeval, dan betaalt de Maatschappij het verzekerd kapitaal uit op voorwaarde dat het 
overlijden het uitsluitend gevolg is van het ongeval of voortvloeit uit een bijkomende oorzaak 
die door het ongeval zodanig werd verergerd dat het overlijden zonder die verergering niet 
zou hebben plaatsgevonden. 

De begunstigde aan wie de verzekerde kapitalen rechtstreeks zullen betaald worden bij 
overlijden is de echtgenote/echtgenoot en bij ontstentenis van deze laatste de wettelijke 
erfgenamen tenzij er door de werknemer een andere begunstigde aangeduid werd. 

Waarborg “Blijvende invaliditeit” 

Heeft het ongeval een blijvende invaliditeit tot gevolg, dan zal de invaliditeitsgraad vastgesteld 
worden bij de consolidatie van de toestand van het slachtoffer. Indien er geen consolidatie is 
binnen de drie jaar vanaf de dag van het ongeval, dan mag, door elke partij, de onmiddellijke 
vaststelling van de invaliditeitsgraad worden vereist. 

De Maatschappij betaalt de verzekerde som, of een gedeelte ervan uit volgens de graad van 
blijvende invaliditeit bepaald overeenkomstig de Officiële Belgische Schaal van de 
Invaliditeiten. 

Voor een linkshandige zullen de percentages die voor het rechterbovenlid gelden, toegepast 
worden op het linkerbovenlid en omgekeerd. 

De hiervoor vermelde vergoedingen worden eveneens toegestaan voor het volledig 
gebruiksverlies, zonder afzetting of scheiding van het lichaam van de bedongen ledematen, 
organen of lichaamsdelen, door verlamming, ernstige misvorming, ongeneeslijke volledige of 
gedeeltelijke stijfheid. 

Medische expertise 

Worden de partijen het niet eens over de consolidatie van de toestand van het slachtoffer of 
over de graad van blijvende invaliditeit, dan wordt het geschil definitief en verplichtend door 
een medische commissie beslecht. 

Elke partij duidt een geneesheer aan (de Onderschrijven mag hiervoor zijn keuze aan het 
slachtoffer overlaten) ; worden de twee geneesheren het niet eens, dan benoemen zij een 
derde geneesheer. 

Wordt geen akkoord bereikt omtrent de keuze van de derde geneesheer, dan zal hij door de 
Voorzitter van de bevoegde Rechtbank, op verzoek van de meest gerede partij worden 
benoemd. 

Elke partij betaalt het ereloon van haar geneesheer ; de kosten van de derde geneesheer en 
diens ereloon zullen gezamenlijk gedragen worden. 
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Waarborg “Tijdelijke ongeschiktheid” 

Indien de Bijzondere Voorwaarden een waarborg in geval van tijdelijke arbeidsongeschiktheid 
voorzien, zal de Maatschappij de som, voorzien in gezegde voorwaarden, uitbetalen tijdens de 
duur erin vermeld. 

Deze vergoeding is integraal verschuldigd zolang de verzekerde volledig ongeschikt is zijn 
bezigheden uit te oefenen ; ze wordt evenredig verminderd zodra de verzekerde zijn 
bezigheden gedeeltelijk kan hervatten. 

De uitbetaling van de vergoeding voor tijdelijke ongeschiktheid wordt uitgekeerd 
onverminderd de voor het geval van overlijden of blijvende invaliditeit verschuldigde 
vergoeding. 

 

6. Wat dient er bij een ongeval te gebeuren : 
 
Een aangifte omvat : 
 

• een schadeaangifte door de aangeslotene zelf volledig ingevuld  

• een medisch getuigschrift ingevuld door de behandelende arts (ook bij verlenging) 

• een genezingsgetuigschrift ingevuld door de behandelende arts.  

De aangifte en het medische getuigschrift dienen binnen de acht dagen na het ongeval 
ingediend te worden bij de verzekeringsmaatschappij op volgend adres : 
 

 AG Insurance  
Berchemstadionstraat 70 
2600 Antwerpen 

Bij terugvordering van de kosten moeten de onkostennota’s samen met een attest van 
tussenkomst mutualiteit bijgesloten worden.   Kosten voor medicijnen worden alleen 
terugbetaald indien voorgeschreven door een arts en voor zover ze gerelateerd zijn aan het 
ongeval. Voor deze kosten dient u door uw apotheker een document ‘Farmaceutische 
onkosten’ laten invullen – dit document moet u eveneens bijsluiten. 

 

Behalve in geval van overmacht, geeft iedere laattijdige aangifte de verzekeringsmaatschappij 

het recht de waarborg te weigeren.  

De verzekeringsmaatschappij heeft het recht op ieder ogenblik de juistheid van de aangiften 

van de verzekerde te laten onderzoeken door door hen aangestelde afgevaardigden.  

 

Terugbetalingen van verplaatsingen en het loonverlies bij oproeping bij een controlearts van 

de verzekeringsmaatschappij zijn uitgesloten. Een afspraak kan steeds gemaakt worden 

buiten de werkuren.  

 

 

 


