
Belangrijk: dit informatiedocument heeft tot doel u een overzicht te geven van de belangrijkste dekkingen en uitsluitingen van deze 
verzekering. Het document is niet afgestemd op uw specifieke behoeften en de informatie is niet volledig. Voor bijkomende inlichtingen  
over de verzekering en uw verplichtingen kunt u de precontractuele en contractuele voorwaarden betreffende deze verzekering raadplegen.

Lichamelijke ongevallen
Informatiedocument over het verzekeringsproduct

Onderneming: Ethias NV |  België -  
Verzekeringsonderneming toegelaten onder het nr. 196 

Welk soort verzekering is dit? 
Deze verzekering voorziet de betaling van vergoedingen op basis van de bepalingen van de wetgeving inzake Arbeidsongevallen in geval van 
lichamelijke schade die toegebracht werd aan de in de specifieke voorwaarden vermelde verzekerde als gevolg van een ongeval ofwel in het 
kader van hun beroeps- of vrijwillige activiteiten voor de verzekeringsnemer, ofwel op de weg naar en van deze activiteiten.

Wat is verzekerd?

Indien de verzekerde het slachtoffer is van een lichamelijk 
ongeval binnen de aangegeven beroeps- of vrijwillige 
activiteiten of op de weg naar en van deze activiteiten, 
betalen wij de onderstaande prestaties volgens de 
bepalingen van de wetgeving inzake arbeidsongevallen.

ü Lichamelijk ongeval: plotse gebeurtenis die een 
lichamelijk letsel veroorzaakt, waarvan de oorzaak of 
een van de oorzaken extern is aan het organisme van 
het slachtoffer (schade door daden van terrorisme zijn 
ook gedekt).

Waarborgen

Worden ten laste genomen:

ü	Bij overlijden: betaling van de wettelijke rente aan 
de overlevende echtgeno(o)t(e) of aan de wettelijke 
samenwonende, aan de kinderen en, als ze aangeduid 
zijn als begunstigde, aan de bloedverwanten in 
opgaande lijn, broers en zusters. De begrafeniskosten 
worden ook vergoed.

ü Bij blijvende invaliditeit: betaling van een niet 
geïndexeerde lijfrente gelijk aan het percentage van 
het basisloon overeenstemmend met de graad van de 
erkende ongeschiktheid. In sommige gevallen, wordt 
de rente volledig of gedeeltelijk in kapitaal uitbetaald 
bij het verstrijken van de wettelijke herzieningstermijn 
(3 jaar), welke aanvangt op de consolidatiedatum.

 Bij de bepaling van de ongeschiktheid zal enkel 
rekening gehouden worden met de letsels die het 
rechtstreeks gevolg zijn van het ongeval.

ü Bij tijdelijke ongeschiktheid: betaling van het 
werkelijk geleden beroepsinkomensverlies tot beloop 
van 90 % van het gemiddeld daginkomen.

ü Behandelingskosten: terugbetaling 
na tegemoetkoming van de ziekte- en 
invaliditeitsverzekering van de medische, 
farmaceutische, diagnose-, prothese-, hospitalisatie- 
en vervoerskosten tot beloop van het tarief, 
vastgesteld door de wetgeving.

 Met uitzondering van de prothesekosten worden de 
behandelingskosten terugbetaald tot aan de datum 
van genezing of uiterlijk tot bij het verstrijken van de 
herzieningstermijn.

Wat is niet verzekerd? 

x Ongevallen ten gevolge van ziekten.

x Ongevallen veroorzaakt door een opzettelijke daad 
van de verzekerde en/of de begunstigde, zelfmoord of 
poging tot zelfmoord, vrijwillige verminkingen.

x Ongevallen ten gevolge van een gevecht, behalve in 
het geval van zelfverdediging.

x Ongevallen ten gevolge van sportbeoefening in 
competitieverband.

x Ongevallen ten gevolge van bergbeklimmen langs 
niet-gebaande wegen of gletsjers.

x Ongevallen ten gevolge van gemotoriseerde sporten.

x Ongevallen ten gevolge van dronkenschap, 
alcoholintoxicatie of onder invloed van verdovende 
middelen zonder medisch voorschrift, waarvoor het 
oorzakelijk verband tussen het ongeval en deze 
toestand bewezen is. 

x Ongevallen ten gevolge van een aardbeving.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

! Vrijstellingen: in sommige waarborgen zit een 
vrijstelling waarvan het bedrag vastgelegd is in de 
speciale voorwaarden van het contract.  
Deze vrijstelling blijft ten laste van de verzekerde 
en wordt afgetrokken van het bedrag van de 
schadevergoeding.

! Tussenkomstlimieten: sommige waarborgen hebben 
tussenkomstlimieten die vastgelegd zijn in de 
algemene, bijzondere of speciale voorwaarden van  
het contract.

	   	  

	  

Product: collectieve verzekering tegen 
lichamelijke ongevallen met verwijzing  
naar de wet op de arbeidsongevallen



Waar ben ik gedekt?

ü De verzekering geldt voor de schadegevallen over de hele wereld voor zover ze het gevolg zijn van de activiteit van in België 
gevestigde bedrijfszetels.

ü Ethias behoudt zich nochtans het recht voor de lichamelijke ongevallen voortspruitend uit gebeurtenissen die verband houden 
met al of niet verklaarde oorlog, niet of tegen betaling van een bijpremie te dekken zo een verzekerde zich naar een streek 
begeeft waar deze situaties heersen.

Wat zijn mijn verplichtingen?

• Bij het afsluiten van de overeenkomst: het nauwkeurig meedelen van de gekende omstandigheden van het risico.

• Tijdens de looptijd van de overeenkomst: het meedelen van de wijzigingen van de omstandigheden die van aard zijn een 
aanmerkelijke en blijvende verzwaring van het risico te veroorzaken.

• Bij schadegeval:

- het schadegeval aangeven (omstandigheden en soort schade) binnen de termijn die bepaald wordt in de algemene of speciale 
voorwaarden en ieder nuttig document bezorgen (waaronder een medisch attest dat de letsels bevestigt), met inbegrip van de 
gerechtelijke en buitengerechtelijke akten;

- alle redelijke maatregelen nemen om de gevolgen van het schadegeval te voorkomen of te beperken;

- meewerken aan de afhandeling van het schadegeval.

Wanneer en hoe betaal ik?

De premie is jaarlijks op voorhand betaalbaar op voorlegging van de factuur of van het vervaldagbericht. Een gespreide betaling is 
mogelijk volgens bepaalde modaliteiten.

Wanneer begint en eindigt de dekking?  

De verzekering treedt in werking op de dag die in de verzekeringsovereenkomst vermeld wordt op voorwaarde dat de eerste premie 
betaald werd.

De duur van het contract bedraagt één jaar en wordt ieder jaar stilzwijgend hernieuwd, tenzij anders vermeld wordt in de speciale 
voorwaarden. 

Hoe zeg ik mijn contract op?

De verzekeringsovereenkomst kan opgezegd worden door een aangetekende brief, een deurwaardersexploot of overhandiging  
van de opzegbrief tegen ontvangstbewijs. De opzegging moet worden betekend uiterlijk drie maanden voor de jaarlijkse vervaldag 
van de overeenkomst. 
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