BIJZONDERE CLAUSULES
1. Dit contract verzekert uitsluitend het personeel in dienst van de verzekeringsnemer dat onderworpen is aan de sociale zekerheid, of bij
afzonderlijk Koninklijk Besluit onderworpen is aan de wet op de Arbeidsongevallen.
2. Overeenkomstig de bepalingen van de algemene voorwaarden, zal de aangifte der bezoldigingen van de werklieden en de bedienden
jaarlijks gebeuren. De definitieve premies zijn betaalbaar op het einde van elk jaar.
3. Overeenkomstig de bepalingen van de algemene voorwaarden wordt er geen provisie geëist. Nochtans wordt er bij de aanvang van
het contract, en vervolgens op de eerste dag van elk kwartaal, semester of kalenderjaar een voorlopige premie geı̈nd. Deze voorlopige
premies, die periodiek kunnen aangepast worden overeenkomstig de evolutie der definitieve premies, zullen in mindering gebracht
worden van de definitieve premies die vastgesteld worden op het einde van elk jaar.
4. Indien de verzekeringsnemer een leerjongen of leermeisje met leercontract tewerkstelt, zal dit personeel worden verzekerd overeenkomstig
de voorschriften van de wet en de uit dien hoofde verschuldigde premie zal berekend worden op dezelfde basis als deze welke vastgesteld
is voor het personeel jonger dan 21 jaar.
5. Indien de verzekeringsnemer personeel tewerkstelt dat met fooien of een dienstpercentage bezoldigd wordt, zal voor het berekenen van
de premie aangegeven worden :
(a) ofwel de werkelijk ontvangen bezoldiging ;
(b) ofwel, indien deze laatste niet gekend is, de forfaitaire bezoldiging die vastgesteld is inzake sociale zekerheid. Indien bij vonnis
hogere dan aldus bepaalde lonen zouden vastgesteld worden, zal de Maatschappij geen vervallenverklaring tegen de verzekeringsnemer
inroepen en het schadegeval dienovereenkomstig regelen, met dien verstande dat de verzekeringsnemer er zich toe verbindt de
daaruit voortspruitende aanvullende premie te betalen.
6. Door de verklaringen die voorkomen in dit contract en in het voorstel dat als basis voor zijn opstelling heeft gediend, bevestigt Allianz
Benelux n.v. dat zij de risico’s voldoende kent en stelt de verzekeringsnemer vrij van het verstrekken van nadere bijzonderheden. De
verzekering dekt de arbeidsongevallen van alle werknemers in dienst van de verzekeringsnemer en voor alle werkzaamheden waarvoor
zij door hem worden tewerkgesteld.
7. De waarborgen van het contract worden uitgebreid tot de stagiairs en/of studenten die aangeworven zijn door de verzekeringsnemer
krachtens een arbeidsovereenkomst. Zij zullen verzekerd zijn onder dezelfde voorwaarden als die welke voorzien zijn voor de categorie
van het vast personeel waartoe ze behoren. De bezoldigingen zullen aan de Maatschappij op de bezoldigingsaangiften medegedeeld
worden op het einde van de periode. Er wordt bepaald dat de stagiairs die geen enkele bezoldiging of vergoeding ontvangen, niet
onderworpen zijn aan de sociale wetgeving en bijgevolg uitdrukkelijk uit de waarborgen van de verzekering gesloten zijn.
8. In afwijking van de akgemene voorwaarden zullen de wijzigingen die voorkomen inde verzekerde risico’s, slechts dan moeten bekend
gemaakt worden aan Allianz Benelux n.v. indien zij rechtstreeks de aard zelf en het essentiële voorwerp van de verzekerde onderneming
aantasten.
9. De waarborg van het contract wordt automatisch toegekend aan de verzekeringsnemer voor elke nieuwe in België opgerichte uitbatingszetel,
waarvan de activiteit valt binnen de in het contract gedekte risico’s, en voor alle personeelsleden, ongeacht of het arbeiders of bedienden
zijn, vanaf hun indiensttreding.
10. De waarborgen van dit contract zijn toepasselijk op alle hoofdzakelijke en bijkomende werken die bestendig, tijdelijk of bij gelegenheid
verbonden zijn aan de activiteit van de onderneming en, onder meer de werken van reiniging, van onderhoud en van herstelling van het
materieel, de installaties en de gebouwen (werken van afbraak en nieuwe constructies uitgesloten), van installatie en ontmanteling van
het materieel, van voorbereiding en/of opdiening van maaltijden aan de leden van het personeel en, eventueel, aan derden, met inbegrip
van de aankoop en het vervoer van de daarvoor benodigde goederen ; deze bepalingen zijn van aanwijzende en niet van beperkende aard.
11. De bedienden en werklieden in dienst van de verzekeringsnemer, mogen gebruik maken voor de noodwendigheden van de dienst, van
alle vervoermiddelen op zee, en alle gebruikelijke vervoermiddelen op vaste bodem.
12. De verzekering wordt uitgebreid tot de tijdelijke opdrachten in het buitenland en de hierbijgevoegde bijzondere clausules betreffende
het risico ”Vliegwezen” maken integraal deel uit van het contract.
13. De leden van het personeel van de verzekeringsnemer mogen tewerkgesteld worden voor huishoudelijke arbeid (reiniging, onderhoud,
kleine herstellingen, tuinbouw, enz.) voor privé rekening van de bestuurders van de verzekerde onderneming en, mits toestemming van
deze laatste, voor privé rekening van de leden van haar personeel.
De Maatschappij stemt er in toe de ongevallen voortspruitend uit deze werken in de waarborgen van dit contract op te nemen, en dit,
zonder bijzondere premie, met dien verstande dat de verzekeringsnemer er zich toe verbindt regelmatig op de aangiften van wedden en
lonen, die aan de Maatschappij moeten overmaakt worden op de in het contract vastgestelde tijdstippen, de bezoldigingen aan de leden
van zijn personeel voor deze werken uitbetaald, te vermelden.
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14. Sommige leden van het verzekerd personeel mogen insgelijks geroepen worden tot het besturen en het onderhoud van autovoertuigen
voor de privé dienst van de leden van de Directie van de verzekeringsnemer en/of van hun familie. De verzekering blijft geldig voor de
ongevallen uit dien hoofde aan deze personen overkomen, zelfs buiten de fabriek, werkplaatsen of werven.
15. Dit contract dekt eveneens de risico’s voortspruitend uit de deelneming door de verzekeringsnemer aan jaarbeurzen en aan tentoonstellingen,
met inbegrip van de bijkomende, voorbereidende en nakomende werken welke deze deelneming vergt.
16. De verzekeringsnemer verbindt er zich toe de Maatschappij bericht te geven indien leden van het verzekerd personeel prestaties zouden
leveren die van aard zijn hen bloot te stellen aan de rechtstreekse of onrechtstreekse gevolgen :
(a) van temperatuurschommelingen en mechanische, radioactieve of andere uitwerkingen voortspruitend uit gelijk welke wijziging
van atoomstructuur van de stof ;
(b) van de kunstmatige versnelling van atoomdeeltjes ;
(c) van de uitstralingen van radioisotopen.
Dergelijke prestaties vormen een verzwaring van het risico en moeten verplicht het voorwerp uitmaken van een bijzondere dekkingsovereenkomst.
Het niet bestaan van deze bijzondere overeenkomst zal niet mogen ingeroepen worden tegenover de slachtoffers van ongevallen of hun
rechthebbenden maar zal tegen de verzekeringsnemer kunnen ingeroepen worden indien hij heeft nagelaten de vereiste voorafgaande
verklaring af te leggen.
17. De Maatschappij is ervan op de hoogte dat de verzekeringsnemer ertoe verplicht kan zijn verbintenissen te sluiten met de Staat, de
provincies of gemeentelijke administraties, parastatalen en instellingen van openbaar nut (zoals de N.M.B.S., de gas-, elektriciteits- en
waterleveranciers), verschillende organisaties of particulieren (jaarbeurzen of tentoonstellingen).
Binnen de perken van deze verbintenissen en met de wens de wederkerigheid te bekomen indien mogelijk, ziet de Maatschappij af van
alle verhaal tegenover bovengenoemde instellingen of rechtspersonen, evenals tegenover hun aangestelden.
18. Aangezien dit contract ondertekend is om te goeder trouw te worden uitgevoerd, zullen de niet-uitvoering van de verbintenissen
aangegaan door de verzekeringsnemer en de niet-naleving in het algemeen van de voorschriften van het contract tengevolge van
vergissingen of onvrijwillige nalatigheden, in generleimate dit contract ongeldig maken, met dien verstande dat deze vergissingen of
nalatigheden naderhand verbeterd zullen worden, en dit, in de kortst mogelijke termijn.
Eveneens zullen iedere valse verklaring en iedere onvolledige verklaring welke aan de verzekeringsnemer zouden kunnen verweten
worden, vrijwillig moeten zijn om de nietigheid van het contracttot gevolg te hebben.
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