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VERZEKERING ARBEIDSONGEVALLEN
Beroepen en bedrijven

De arbeidsongevallenverzekering is een bij wet verplichte verzekering en zorgt ervoor dat de werknemers
vergoed worden voor de lichamelijke schade en medische kosten veroorzaakt door een ongeval tijdens het
werk en op weg naar en van het werk. Verschillende interessante bijkomende waarborgen zijn voorzien
om de werknemers nog meer te beschermen en hen een aantrekkelijk extra-legaal voordeel te bieden.

De verzekering Arbeidsongevallen
Beroepen en bedrijven
De Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 regelt alles in verband met het arbeidsongeval in de private sector. De wet verplicht
werkgevers een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten. Deze arbeidsongevallenverzekering moet een aantal verplichte waarborgen
bevatten en de vergoedingen zijn bij wet vast gelegd. De werknemers worden vergoed op basis van hun werkelijk loon, maar de wet legt
hier een minimum en een maximum op (= wettelijke plafond).

Voor wie?
Een verzekeraar tot uw dienst!
Talrijke mogelijke uitbreidingen : opdrachten
24u/24, samenwonende partner, thuisarbeid,
bijstandsverzekering,…
Gespecialiseerde en beschikbare
gesprekspartners voor polis- en
schadebeheer en voor de boekhouding
Follow-up van de statistiek van de
schadegevallen en planning van periodieke
vergaderingen Samenwerking met Mensura,
specialist op het vlak van preventie,
veiligheid en gezondheid (controle van
absenteïsme)

Een offerte aanvragen?
Wend u rechtstreeks tot een consultant of
relatiebeheerder.
U kunt hun gegevens bekomen via het telefoonnummer
02 286 20 97 of op onze website www.dvv.be

Alle werknemers die geheel of gedeeltelijk onderworpen zijn aan de
RSZ-reglementering en een aantal bij Koninklijk Besluit vastgelegde
personen (bijvoorbeeld: jobstudenten, monitoren in
vakantiekolonies,…).

Waarborgen en vergoedingen
>> Tijdelijke arbeidsongeschiktheid: wanneer een werknemer tijdelijk
(volledig of gedeeltelijk) arbeidsongeschikt is ten gevolge van een
arbeidsongeval, krijgt hij een dagvergoeding die in verhouding staat
tot het loon en de graad van arbeidsongeschiktheid. De maximale
dagvergoeding is hier 90% van het gemiddelde dagloon.
>> Blijvende arbeidsongeschiktheid: na een tijdelijke arbeidsongeschiktheid bestaan er twee mogelijkheden. Ofwel herstelt het
slachtoffer helemaal, ofwel blijven er restletsels en is de werknemer
geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt. In dit laatste geval wordt
er een lijfrente uitgekeerd die in verhouding staat tot het loon en
de graad van arbeidsongeschiktheid. Deze uitkering is onderworpen
aan het wettelijk vastgelegd plafond.
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>> Uitkering bij overlijden: bij een arbeidsongeval met dodelijke
afloop betalen wij de begrafeniskosten, en de kosten voor het
overbrengen van het overleden slachtoffer naar de plaats waar de
familie hem wenst te begraven. Wij keren ook een rente uit voor de
overblijvende echtgeno(o)t(e) en de kinderen die nog gerechtigd zijn
op kinderbijslag.
>> Tussenkomst in de medische en verplaatsingskosten: wij
betalen de geneeskundige, heelkundige en apotheekkosten
evenals de ziekenhuis- en prothesekosten die voortvloeien uit het
arbeidsongeval.

Facultatieve waarborgen:
>> Waarborg Excedent: voor personen die meer verdienen dat het
wettelijk plafond is het wenselijk het excedent te verzekeren. Zo
vermijden zij een aanzienlijk inkomensverlies bij een arbeidsongeval.
>> Waarborg Privéleven: met deze uitbreidende waarborg is het
personeel ook financieel beschermd ten gevolge van een ongeval in
het kader van zijn privéleven.
>> Waarborg Lichamelijke Ongevallen: personen die niet onder de
wet van 1971 vallen zoals zelfstandigen, bedrijfsleiders, vrijwilligers,
enz., kunnen ook verzekerd worden tegen lichamelijke ongevallen.
>> Gewaarborgd loon: deze verzekering zal het verschil aan de
werkgever betalen tussen het volledige loon van een werknemer en
wat de arbeidsongevallenverzekeraar uitkeert.

Algemene uitsluitingen
Wordt bijvoorbeeld niet gedekt door de wettelijke waarborg ziektes
die niet het gevolg zijn van een ongeval of ongevallen die opzettelijk
veroorzaakt of erger gemaakt zijn door het slachtoffer.
Zijn onder meer uitgesloten van de facultatieve waarborgen
zelfdoding en de gevolgen van een poging tot zelfdoding, ongevallen
als gevolg van winstgevende sportbeoefening, ongevallen als gevolg
van de beoefening van gevaarlijke sporten of ongevallen terwijl men
onder de invloed is van alcohol of drugs.

Waar is de verzekering geldig?
De waarborg geldt in de gehele wereld voor zover op het ogenblik
van het ongeval de wet van toepassing is of blijft overeenkomstig
de internationale overeenkomsten in voege op dat ogenblik.

Aanvullende inlichtingen
DVV verzekeringen is een merk en
een handelsnaam van Belins NV,
verzekeringsonderneming gevestigd in België
en goedgekeurd onder code 0037, Galileelaan 5,
B-1210 Brussel, RPR Brussel BTW BE 0405.764.064
Het onderhavige verzekeringscontract
Arbeidsongevallen Beroepen en bedrijven wordt
gesloten voor een maximale duur van een jaar
(plus het deel van het jaar onmiddellijk na
de datum van inwerkingtreding). Behoudens
opzegging door één der partijen bij aangetekende
brief minstens drie maanden vóór het einde van de
lopende verzekeringsperiode, wordt het contract
stilzwijgend verlengd voor opeenvolgende periodes
van een jaar.
Indien uitdrukkelijk vermeld in de bijzondere
voorwaarden en mits de wettelijke voorwaarden
worden gerespecteerd, kan het contract worden
gesloten voor drie jaar. In dit geval gebeurt de
verlenging voor opeenvolgende periodes van
drie jaar, tenzij anders bepaald in de bijzondere
voorwaarden.
De verzekering Arbeidsongevallen Beroepen en
bedrijven valt onder het Belgisch recht.
De voorwaarden van de verzekering
Arbeidsongevallen Beroepen en bedrijven van
DVV verzekeringen (eigen risico, gedekte goederen,
dekkingsgrenzen enz.) zijn verkrijgbaar bij uw
contactpersoon.
Indien u niet tevreden bent, horen wij dat graag.
Voor een klacht kan u in de eerste plaats terecht bij
uw consultant, relatiebeheerder of polisbeheerder.
Is dat antwoord niet voldoende, aarzel dan
niet u te wenden tot de Klachtendienst van
DVV verzekeringen, Galileelaan 5 te 1210 Brussel of
via e-mail: dienstklachtendvv@dvv.be
U vindt bij de voormelde contacten onvoldoende
gehoor? Dan kunt u zich steeds wenden tot
de Ombudsdienst van de Verzekeringen, de
Meeûssquare 35, in 1000 Brussel, of per e-mail:
info@ombudsman.as.
U vindt alle informatie over deze instantie onder
de volgende link: http://www.ombudsman.as.
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