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Privé Ongevallen Verzekering 
 
Covestro NV biedt alle personeelsleden een collectieve verzekering Privé Ongevallen aan via 
AG Insurance. 
 
Hierbij een beknopt overzicht van het plan – voor gedetailleerde informatie verwijzen we naar 

de verzekeringspolis nr 99.121.900/03, Algemene en Bijzondere voorwaarden. 

 

Wie sluit aan ? 
 

 Elke werknemer in dienst van Covestro NV; 
 Ongehuwde kind(eren) van de werknemer jonger dan 25 jaar die fiscaal ten laste zijn 

en die kinderbijslag genieten; 
 Partner van de werknemer (gehuwd of officieel samenwonend). 

 

Wanneer sluit men aan ? 
 

Waarborg Medische Kosten :  

 
 De werknemer - automatisch op de dag van indiensttreding; 
 Kind(eren) van de werknemer – automatisch op de dag van indiensttreding van de 

werknemer en/of op het tijdstip waarop ze aan de aansluitingsvoorwaarden voldoen; 
 Partner van de werknemer – automatisch op de dag van indiensttreding van de 

werknemer en/of op het tijdstip waarop hij/zij aan de aansluitingsvoorwaarden 
voldoet. 

 

Waarborg Invaliditeit/Overlijden : 

 
 De werknemer - automatisch op de dag van indiensttreding; 
 Kind(eren) van de werknemer – facultatief op de dag van indiensttreding van de 

werknemer en/of op het tijdstip waarop ze aan de aansluitingsvoorwaarden voldoen; 
 Partner van de werknemer – facultatief op de dag van indiensttreding van de 

werknemer en/of op het tijdstip waarop hij/zij aan de aansluitingsvoorwaarden 
voldoet. 

 

Einde aansluiting : 
 

 Werknemers: uitdiensttreding, overlijden, volledige vrijwillige loopbaanonderbreking / 
tijdskrediet; 

 Gezinsleden : 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 !   
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Wat is verzekerd en wie betaalt ? 
 
Waarborg Dekking Ten laste van 

  Aansluiting 
medewerker 

Aansluiting 
kind 

Aansluiting 
partner 

Medische kosten 2.231,04 EUR 

(voor partner & 
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 

 

Premies ? 
 

 Automatische aansluiting werknemer & gezinsleden : 2.98 EUR* per maand  
 Facultatieve aansluiting partner : 2,95 EUR* per maand 
 Facultatieve aansluiting kind : 1,60 EUR* per maand 
 Aansluiting gepensioneerde : 3,06 EUR* per maand per persoon 

* tarieven 2010, incl taksen 

 
Wat ingeval van schade ? 
 

 Schade aangifteformulier, in te vullen door de werknemer 
 Medisch getuigschrift, in te vullen door de behandelende geneesheer, ook bij 

verlenging 
 Genezingsgetuigschrift, in te vullen door de behandelende geneesheer  

 De originele onkostennota’s, samen met een attest van tussenkomst van het 
ziekenfonds te bezorgen binnen een termijn van 8 dagen aan : 

AG Insurance Belgium  
Berchemstadionstraat 70 
2600 Antwerpen 

 Contactgegevens bij vragen rond schadedossier : 

AG / Ingrid Van Hende 

Tel : 03/218.31.12 (rechtstreeks) 
Fax : 03/218.32.14  
Email : schadeongnoord.broker@aginsurance.be  

 

 

 

 

 



HR/Pension & Insurances   Juli 2016 

Deze samenvatting is louter informatief zonder juridisch bindende waarde.   Voor uitgebreide polisvoorwaarden, 

gelieve de algemene en bijzondere voorwaarden van de overeenkomst Privé Ongevallen 99.121.900/03 te raadplegen 

bij HR/Pension & Insurances  

 

Wat bij pensionering/Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag 
(brugpensioen) ? 
 

 Bij intrede van het Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen) blijft 
de werknemer en reeds aangesloten gezinsleden aangesloten tot leeftijd 65 

 Premie automatische aansluiting ten laste van Covestro NV, facultatieve aansluiting 

ten laste van de WN in SWT 
 Bij pensionering  : mogelijkheid tot verderzetting 
 Premie (verhoogd) volledig ten laste van gepensioneerde 

 
Meer informatie en voor eventuele vragen – zie HR//online (Information Corner – 
Money & Pay)  of contacteer HR/Pension & Insurances – 03/540.36.51 


