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Verzekering Collectieve Ongevallen
Excedent Privé-Leven

Dit informatiedocument heeft tot doel u een overzicht te geven van de belangrijkste dekkingen en uitsluitingen van deze verzekering. Dit
document is niet afgestemd op uw individuele specifieke behoeften en de in dit document opgenomen informatie en verplichtingen zijn
niet exhaustief. Voor alle bijkomende informatie betreffende de gekozen verzekering en uw specifieke verplichtingen kan u de
precontractuele en contractuele voorwaarden betreffende deze verzekering raadplegen. Op www.allianz.be vindt u alle info over het
product en ook uw verplichtingen en die van de maatschappij.
Welk soort verzekering is dit?
Het is een aanvullende verzekering die uw personeel dekt tegen arbeidsongevallen voor het gedeelte van hun loon dat hoger is dan het
wettelijke plafond en/of tegen ongevallen die zich privé voordoen onder dezelfde voorwaarden als de vergoedingen die aan de verzekeraar
worden opgelegd krachtens de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971. Deze waarborgen worden slechts verleend ter aanvulling van de
verzekering arbeidsongevallen die bij Allianz werd afgesloten.

Wat is verzekerd?

Wat is niet verzekerd?

1. Waarborg Excedent Wet
Belangrijkste uitsluitingen
✗✗ Ongevallen als gevolg van:
Dekt uw werknemers tegen arbeidsongevallen (AO) voor het
−−het besturen van een tweewielig voertuig dat de snelheid
gedeelte van hun loon dat hoger is dan het wettelijke
van 40 km/u kan overschrijden,
loonplafond AO
−−een alcoholgehalte van meer dan 1,5 g/l bloed, verdovende
2. Waarborg Privéleven
middelen of gelijkaardige producten,
Dekt uw werknemers tegen ongevallen die buiten de
−−natuurrampen,
beroepsactiviteit gebeuren
−−deelname aan burgerlijke onlusten (stakingen, terreurdaden,
3. Tussenkomsten van de verzekeraar
rellen,...),
Voor zover minstens een van deze twee bovenstaande waarborgen
−−oorlog of gelijkaardig feit en burgeroorlog,
werd onderschreven
✓✓Overlijden: vergoeding aan de rechthebbenden is verschuldigd
−−ziektes of gebrekkigheden (waaronder hartaanval, stress,
indien het slachtoffer overlijdt na het ongeval binnen 3 jaar na
epilepsie, diabetes, geestesstoornissen, delirium tremens),
de dag van het ongeval.
−−zelfmoord of poging tot zelfmoord.
✓✓Blijvende invaliditeit: vergoeding vastgesteld op het ogenblik
✗✗ Ongevallen in verband met bepaalde gevaarlijke sporten
van de consolidatie uiterlijk 3 jaar na de datum van het ongeval
(waaronder gevechtssporten, alpinisme, ULM,...)
in functie van de graad van invaliditeit vastgesteld
overeenkomstig de officiële Belgische invaliditeitsschaal.
✓✓Tijdelijke ongeschiktheid: vergoeding gelijk aan 90 % van 1/365e
van het verzekerde jaarloon volgens de voorziene vergoedingsperiode en met 10 carensdagen.
✓✓Medische kosten (enkel voor de waarborg Privéleven behoudens
afwijking)
−−Gedurende maximum 3 jaar vanaf de dag van het ongeval:
een tussenkomst gelijkaardig aan die van het RIZIV en
dekking van de kosten van de eerste prothese en orthopedie.
−−Terugbetaling van verplaatsingskosten om medische
redenen beperkt tot 2 % van het wettelijke maximum.
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Zijn er dekkingsbeperkingen?
!! Indien de tijdelijke ongeschiktheid gedeeltelijk is of wordt,
wordt de vergoeding verminderd in evenredigheid met de
graad van geschiktheid
!! De medische kosten (Waarborg Excedent Wet) zijn slechts
gedekt indien voorzien in de bijzondere voorwaarden

Waar ben ik gedekt?
U bent wereldwijd gedekt voor zover de begunstigde of de rechthebbende zijn gewone verblijfplaats in België heeft.

Wat zijn mijn verplichtingen?
✓✓Bij de onderschrijving van het contract geeft u de Maatschappij complete en transparante informatie. Denk er ook aan om alle
aanpassingen in de loop van het contract te melden.

✓✓Bij een schadegeval maakt een snelle en volledige communicatie (binnen een termijn van 10 dagen na het ongeval of binnen 24 uur na
het overlijden als gevolg van het ongeval) met uw verzekeringsbemiddelaar en/of uw maatschappij het mogelijk om vlug preventieve
maatregelen te nemen en zo uw schade te beheren en te beperken. Gebruik om sneller te werken het formulier op www.allianz.be.

Wanneer en hoe betaal ik?
U hebt de verplichting om de premie jaarlijks te betalen en u ontvangt hiertoe een uitnodiging tot betaling. Een gesplitste premiebetaling
is mogelijk tegen bepaalde voorwaarden en mogelijk zijn hier bijkomende kosten aan verbonden.

Wanneer begint en eindigt de dekking?
De begindatum en de duur van de verzekering worden vermeld in de bijzondere voorwaarden. De overeenkomst duurt een of drie jaar
en wordt stilzwijgend verlengd voor periodes van één jaar.

Hoe zeg ik mijn contract op?
U kan de verzekeringsovereenkomst ten minste drie maanden voor de jaarlijkse vervaldag opzeggen, met een aangetekende brief, een
deurwaardersexploot of door overhandiging van een opzeggingsbrief met ontvangstbewijs.

