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Onderwijsinstellingen Lichamelijke
Ongevallen

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 Onderwijsinstellingen Lichamelijke Ongevallen verzekert personen die het slachtoffer zijn van een ongeval in het kader van
het schoolleven of op de schoolweg en tijdens activiteiten, onder de hoede van de schooloverheden, tegen de lichamelijke gevolgen van
dat ongeval. In de verzekering is een dekking bijstand voorzien.

Wat is verzekerd?
✔✔ Vergoedingen bij overlijden, bij blijvende arbeidsongeschiktheid en medische kosten volgend uit een ongeval dat de
verzekerde overkomt in het kader van het schoolleven of
op de schoolweg en tijdens andere activiteiten, onder de
hoede van de schooloverheden.
✔✔ Een dagbedrag voor de kosten voor hervatting van het
schoolniveau na een hospitalisatie of een gedwongen
periode van non-activiteit op school (bijvoorbeeld kosten
van bijlessen, kosten van uitzonderlijk vervoer, thuisopvang)
–– Mits bijpremie worden ook vergoedingen betaald voor
• niet-conventionele therapeutische verstrekkingen
• Kledijschade
• Kosten van vervanging van sleutels en administratieve
documenten

Wat is niet verzekerd?
✘✘ (beroeps)ziekten
✘✘ Sommige sportongevallen : gemotoriseerde sporten in
wedstrijdverband, canyoning, vliegsporten, sommige vechten verdedigingssporten, beroepshalve beoefende sporten
✘✘ de ongevallen die het gevolg zijn van:
• alcoholintoxicatie, verdovende middelen
• opzet (personen, vreemd aan het opzet, blijven verzekerd)
• weddenschappen, uitdagingen of kennelijk roekeloze
handelingen
✘✘ de ongevallen overkomen tijdens het besturen van twee- of
driewielige motorvoertuigen anders dan bromfietsen
✘✘ een natuurramp
✘✘ aanslagen of aanrandingen
✘✘ (burger)oorlog, gelijkaardige feiten (tenzij persoon in
het buitenland verrast wordt door het begin van de
vijandelijkheden)
✘✘ een kernrisico
✘✘ medische ingrepen op de eigen persoon
✘✘ zelfmoord(poging)

Zijn er dekkingsbeperkingen?

!! Geen cumul tussen vergoedingen overlijden en vergoedingen blijvende ongeschiktheid
!! Medische kosten: vergoeding aan RIZIV barema tot het overeengekomen maximumbedrag, onder aftrek van een overeengekomen
bedrag in eigen risico
!! Begrafeniskosten, tandprothesen, repatriëring- en opsporingskosten: tot overeengekomen maximumbedrag
!! Prothesen: Eénmalig forfait voor vernieuwing en onderhoud
!! Kosten voor hervatting van het schoolniveau gedurende maximum 100 dagen
!! Kledijschade en vervanging van sleutels of administratieve documenten: tot maximum bedrag en één vergoeding per schooljaar per
leerling

Waar ben ik gedekt?
✔✔ In heel de wereld, met uitzondering van de USA/Canada, voor zover de onderwijsinstelling in België gevestigd is.

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
(bvb. organisatie van nieuwe opleidingen die een hoger risico op lichamelijke letsels inhouden).
–– 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.
• meewerken aan de afhandeling van het schadegeval. Voorbeeld: de expert ontvangen, de gerechtelijke stukken overmaken,…

Wanneer en hoe betaal ik?
U hebt de verplichting de premie te betalen op de in de bijzondere voorwaarden vermelde vervaldag. U ontvangt hiertoe uitnodigingen
tot betaling. Deze premie kan forfaitair en/of provisioneel zijn. Een provisionele premie wordt na de vervallen termijn afgerekend. 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 afgesloten en wordt stilzwijgend verlengd. De dekking wordt van kracht na betaling van de eerste
premie.

Hoe zeg ik mijn contract op?
U kunt de verzekeringsovereenkomst ten minste drie maanden voor de jaarlijkse vervaldag opzeggen. De verzekeringsovereenkomst
moet opgezegd worden per aangetekende brief, bij deurwaardersexploot of door afgifte van de opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs.
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