Aanvullende verzekering
van het ongevallenrisico
Algemene voorwaarden
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AANVULLENDE VERZEKERING
VAN HET ONGEVALLENRISICO

De aanvullende verzekering van het ongevallenrisico wordt verleend volgens dezelfde bewoordingen
als vermeld in de algemene en bijzondere bepalingen van het voorzorgsplan voor zover de hierna
vermelde voorwaarden er niet van afwijken.

BELANGRIJKE MEDEDELINGEN

Artikel 1 - DE PARTIJEN
De verzekeringnemer is de in de bijzondere voorwaarden aangewezen vennootschap die de
aanvullende verzekering van het ongevallenrisico met de maatschappij sluit.
De maatschappij is AXA Belgium.
De aangeslotene is de in de bijzondere voorwaarden aangewezen persoon op wie het risico, dat de
verzekerde gebeurtenis zich voordoet, rust.
De begunstigde is de persoon die als begunstigde van de overlijdensdekkingen is aangewezen in de
bijzondere voorwaarden van het contract voorzien door het voorzorgsplan.

Artikel 2 - DE CONTRACTUELE DOCUMENTEN
De algemene voorwaarden worden in de hiernavolgende bladzijden uiteengezet.
De bijzondere voorwaarden zijn de gepersonaliseerde en aan de specifieke toestand aangepaste
weergave van de verzekeringsvoorwaarden. Ze vermelden de dekkingen die daadwerkelijk worden
verleend.

Artikel 3 - HET VERZEKERINGSGEBIED
De dekkingen van de huidige verzekering worden overal ter wereld toegekend.
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ONGEVALLENDEKKING

Artikel 4 - DE DEKKING
Indien de aangeslotene overlijdt ten gevolge van een ongeval binnen een termijn van één jaar te
rekenen vanaf de datum waarop het ongeval zich heeft voorgedaan, betaalt de maatschappij aan de
begunstigde het in de bijzondere voorwaarden bepaalde kapitaal.
Af lo op v an de d ek k ing
De dekking houdt op :
-

op de afloopdatum bepaald in de bijzondere bepalingen van het voorzorgsplan en uiterlijk op de
leeftijd waarop de aangeslotene wordt gepensioneerd of bruggepensioneerd;

-

op de opzeggingsdatum van de huidige verzekering.

U i t t r ed i n g v an d e aan g e s lo t en e
Wanneer een aangeslotene zijn functies bij de verzekeringnemer stopzet, eindigt deze aanvullende
verzekering voor deze aangeslotene op dat ogenblik.
Def in iti e v an het on gev al
Het ongeval is een plotselinge en toevallige gebeurtenis die rechtstreeks wordt veroorzaakt door de
werking van een uitwendige kracht buiten de wil van de aangeslotene en die leidt tot een lichamelijk
letsel.
Worden met ongevallen gelijkgesteld :
-

verdrinking;

-

letsels opgelopen bij het redden van in gevaar verkerende personen of goederen;

-

vergiftigingen en brandwonden ten gevolge van ofwel het onopzettelijk innemen van giftige of
bijtende stoffen, ofwel het toevallig vrijkomen van gassen of dampen;

-

complicaties van aanvankelijke letsels veroorzaakt door een gedekt ongeval;

-

hondsdolheid en tetanus.

Zelfmoord is geen ongeval.
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Artikel 5 - DE NIET GEDEKTE RISICO'S
De verzekerde uitkeringen worden niet toegekend wanneer het verzekerde risico voortvloeit uit de
onderstaande gevallen :
-

Opzettelijke daad van de aangeslotene, van de begunstigde.

-

Oorlog tussen staten of gelijkaardige feiten, burgeroorlog.
Bij een verblijf in het buitenland, wordt het risico gedekt :
 wanneer het conflict tijdens het verblijf is losgebarsten;
 wanneer de maatschappij, op de voorafgaandelijke vraag van de verzekeringnemer, de dekking
heeft toegekend en zulks uitdrukkelijk in de bijzondere voorwaarden is vermeld.
In deze gevallen moet aan de maatschappij het bewijs worden geleverd dat de aangeslotene niet
actief deelnam aan de vijandelijkheden.

-

Actieve deelname aan oproer of aan collectieve gewelddaden.

-

Grove schuld, tenzij de begunstigde bewijst dat er geen oorzakelijk verband bestaat tussen de
grove schuld en de gebeurtenis die aanleiding geeft tot uitkeringen.
Gevallen van grove schuld zijn :
 weddenschappen, uitdagingen;
 het feit van zich onder invloed van een verdovende, hallucinerende of andere drug te bevinden;
 het feit van in staat van dronkenschap of van alcoholintoxicatie van meer dan 1,5 g/l bloed te
verkeren.

-

Besturing van een vliegtuig of een helikopter.

-

Beoefening van sportactiviteiten die risico's inhouden.
Sportactiviteiten die risico's inhouden zijn :
 besturing van een U.L.M., zweefvliegen, valschermspringen met vrije val, opwaarts
valschermspringen, parapente, deltavliegen;
 sportbeoefening als beroeps of als betaald amateur;
 deelname aan of voorbereiding op een sportwedstrijd aan boord van een voertuig;
 paardrijden in wedstrijdverband, inclusief de voorbereiding;
 duiken met aqualong op meer dan 40 m diepte;
 alpinisme buiten Europa, beklimming van kliffen of klimmuren zonder klimhaken, speleologie
(behalve een occasionele activiteit zonder gebruik van duikerpakken met zuurstofflessen in
reeds verkende grotten of afgronden);
 skiën op sneeuw in wedstrijdverband of buiten piste;
 gevechts- en krijgssporten in wedstrijdverband;
 motonautisme in wedstrijdverband (inshore en offshore), zeilen of yachting uit de kust;
 rafting en canyoning;
 benji.

-

Gebruik van een 2- of 3-wielig motorrijtuig, behalve bromfietsen.
Deze uitsluiting geldt slechts voor de aangeslotenen jonger dan 30 jaar.
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-

Uitoefening van beroepen en beroepsbezigheden die risico's inhouden.
Beroepen en beroepsbezigheden die risico's inhouden, zijn :
 zeeman (tanker, reddingsboot, onderzeeër), politieman bij anti-gang of anti-drugsbrigade,
brandweerman, gewapend bewakingspersoneel;
 beroepsbezigheden in verband met :
 de vervaardiging, de verwerking of de behandeling van chemische of biologische stoffen;
 de vervaardiging, het gebruik of de behandeling van vuurwerk of springtuigen en explosieven;
 het vervoer van ontvlambare of explosieve stoffen;
 de bouw, het onderhoud of de sloping van gebouwen of structuren van een hoogte van meer
dan 4 meter.
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PRAKTISCHE HANDLEIDING

Artikel 6 - AANVANG
Deze verzekering gaat in op de datum vermeld in de bijzondere voorwaarden, maar ten vroegste op
de dag waarop de eerste premie wordt betaald.

Artikel 7 - DUUR
Bij stopzetting van het voorzorgsplan houden de dekkingen van deze aanvullende verzekering van
rechtswege op, waarbij de betaalde premies eigendom blijven van de maatschappij als prijs voor het
gedekte risico.

Artikel 8 - WIJZIGING VAN HET CONTRACT
De verzekeringnemer kan aan de maatschappij vragen om de bijzondere voorwaarden van het
contract te wijzigen. Leidt die wijziging tot een verhoging van het gedekte risico, dan valt zij onder de
aanvaardingsvoorwaarden die van kracht zijn op het ogenblik van die wijziging.
De wijziging moet in een bijvoegsel of een gelijkwaardig document worden geacteerd.

Artikel 9 - BEREKENING EN BETALING VAN DE PREMIE
De premie vertegenwoordigt de prijs die de maatschappij vraagt om de door dit contract verzekerde
prestaties te waarborgen.
De berekenings- en betalingswijze van de premie worden in de bijzondere voorwaarden omschreven.
Bij niet-betaling van een premievervaldag voor alle aangeslotenen, zal de polis van rechtswege
worden opgezegd 30 dagen na de verzending van een aangetekende brief.
Deze brief herinnert aan de vervaldag van de premie en aan de gevolgen van de niet-betaling binnen
de gestelde termijn.

Artikel 10 - WIJZIGING VAN DE PREMIE
Indien de maatschappij haar tarief wijzigt, heeft zij het recht om deze tariefwijziging op deze polis toe
te passen vanaf de eerstvolgende jaarlijkse premievervaldag.
Indien de verzekeringnemer minstens 4 maanden vóór de jaarlijkse vervaldag van de wijziging op de
hoogte wordt gebracht, heeft hij het recht om de polis minstens 3 maanden vóór deze vervaldag op te
zeggen. Daardoor eindigt de polis op die vervaldag.
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Indien de verzekeringnemer minder dan 4 maanden vóór de jaarlijkse vervaldag van de wijziging op
de hoogte wordt gebracht, heeft hij het recht om de polis op te zeggen binnen een termijn van
3 maanden te rekenen vanaf de verzending van de kennisgeving van wijziging. Daardoor eindigt de
polis na het verstrijken van een termijn van één maand te rekenen vanaf de dag na de kennisgeving,
na de datum van het ontvangstbewijs of, in geval van een aangetekende brief, na de neerlegging ter
post van deze aangetekende brief, doch ten vroegste op de jaarlijkse vervaldag.
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DE TE VERVULLEN FORMALITEITEN OM DE BETALING TE
VERKRIJGEN VAN DE VERZEKERDE DEKKINGEN

De maatschappij vestigt de aandacht van de verzekeringnemer op het belang van zijn
verbintenissen.
Het zou kunnen dat de maatschappij haar dekking moet weigeren enerzijds, afhankelijk van de
schade die ze heeft geleden door de niet-naleving, binnen de aangegeven termijnen, van de hierna
volgende verbintenissen, tenzij deze niet-naleving het gevolg is van overmacht en anderzijds, indien
met bedrieglijk opzet de volgende verbintenissen niet zijn nagekomen.

Artikel 11 - AANGIFTE VAN HET SCHADEGEVAL
Elk ongeval dat het overlijden van de aangeslotene heeft veroorzaakt, moet onmiddellijk en uiterlijk
binnen een termijn van 30 dagen aan de maatschappij worden aangegeven.

Artikel 12 - ANDERE VERBINTENISSEN VAN DE VERZEKERINGNEMER EN DE
AANGESLOTENE
-

De verzekeringnemer of de aangeslotene voegt bij de aangifte elk document, attest en verslag dat
het bestaan van het schadegeval ten gevolge van een ongeval bewijst.

-

Hij bezorgt aan de maatschappij zo spoedig mogelijk de inlichtingen en documenten die zij hem
vraagt; de maatschappij zal, op haar kosten, een postmortaal onderzoek kunnen laten uitvoeren.

AXA - AV 30012N – 04.2004

9/10

U wilt veilig door het leven door het voortbestaan van uw onderneming te
verzekeren.
Het is ons vak u oplossingen voor te stellen die uw professionele omgeving
beschermen.
Dit verstaan wij bij AXA onder financiële bescherming.
AXA Belgium helpt u met :

het anticiperen van risico’s,
het beschermen en motiveren van uw personeel,
het beschermen van uw gebouwen, machines en goederen,
het behoud van uw resultaten,
het herstellen van schadelijke gevolgen aan derden.
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