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Verzekering Huispersoneel

Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0079

Dit informatiedocument geeft een overzicht van de belangrijkste dekkingen en uitsluitingen van deze verzekering. Dit document is niet gepersonaliseerd
op basis van uw specifieke behoeften. De informatie die erin is opgenomen is niet exhaustief. De precieze omvang van de waarborgen en de
tussenkomstlimieten staan in de algemene voorwaarden van het contract. Extra informatie over de gekozen verzekering en uw verplichtingen vindt u in
de precontractuele en contractuele informatie over deze verzekering.

Welk soort verzekering is dit?
De verzekering Huispersoneel waarborgt volgens de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 de arbeidsongevallen en de ongevallen op de weg van en naar het
werk waarvan uw huispersoneel het slachtoffer kan zijn. Iedereen die betaald personeel tewerkstelt, is wettelijk verplicht zijn personeel te beschermen tegen
arbeidsongevallen. Deze verplichting geldt dus ook voor u als u thuis personeel tewerkstelt.

Wat is verzekerd?
✔✔Elke persoon die u aanwerft om tegen betaling en onder uw gezag

bepaalde taken te verrichten voor de privébehoeften van u en uw gezin,
wordt beschouwd als huispersoneel en is dus verzekerd. De verzekering
geldt zowel in uw hoofdverblijfplaats als in uw tweede verblijfplaats.
✔✔Eén contract Huispersoneel volstaat om al uw huispersoneel (poetsvrouw,
klusjesman, tuinman, babysit, ziekenoppas, gouvernante, ...) tegen
arbeidsongevallen te verzekeren, of u ze occasioneel tewerkstelt of niet, of
ze aan de Sociale Zekerheid onderworpen zijn of niet.
✔✔Als iemand van uw huispersoneel een arbeidsongeval heeft tijdens
het werk of op de weg naar en van het werk, voorziet uw verzekering
Huispersoneel in vergoedingen en terugbetalingen van kosten conform de
Arbeidsongevallenwet. Het betreft:
✓✓ De terugbetaling van medische kosten, apotheekkosten,
hospitalisatiekosten, kosten van prothesen of orthopedische toestellen
en verplaatsingskosten.
✓✓ Vergoedingen in geval van (tijdelijke of blijvende) arbeidsongeschiktheid.
✓✓ Een uitkering van een rente bij overlijden en de terugbetaling van
begrafeniskosten.
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Wat is niet verzekerd?
✘✘ De uitsluitingen van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 zijn

van toepassing. Zo zijn de door het slachtoffer opzettelijk veroorzaakte
ongevallen niet verzekerd.
✘✘ De activiteiten die een zelfstandige bij u uitvoert omdat ze een specifieke
ervaring of professioneel materiaal vereisen. Dergelijke activiteiten kunnen
niet onder het gezag van de verzekeringsnemer plaatsvinden waardoor de
Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 niet van toepassing is.

Wat zijn de beperkingen?
!!

De vergoedingen zijn degene bepaald in de Arbeidsongevallenwet van
10 april 1971.
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Waar ben ik verzekerd?
✔✔De dekking geldt voor de hele wereld, op voorwaarde dat u gewoonlijk in België verblijft en de Belgische wetgeving op het ogenblik van het ongeval van
toepassing is overeenkomstig de internationale overeenkomsten.

Wat zijn mijn verplichtingen?
––
––
––
––

U bezorgt ons volledige en exacte informatie over het te verzekeren risico bij het afsluiten van het contract.
U meldt aanpassingen tijdens de looptijd van het contract.
U treft alle mogelijke voorzorgen om schade te vermijden.
U geeft een schadegeval en de omstandigheden ervan aan binnen de termijn bepaald in de algemene voorwaarden. U treft alle redelijke maatregelen om de
gevolgen van een schadegeval te beperken.

Wanneer en hoe betaal ik?
U moet de premie jaarlijks betalen en ontvangt hiervoor een betalingsaanvraag. Premiesplitsing is mogelijk onder bepaalde voorwaarden. Hiervoor gelden
extra kosten. U kunt deze vermijden door uw contracten op te nemen in Familis om zo de gratis premiesplitsing genieten (tot maandelijkse betalingen).
Familis biedt nog andere voordelen, bijvoorbeeld tot een jaar terugbetaling van de premies in geval van overlijden of arbeidsongeschiktheid van meer dan
een maand.

Wanneer begint en eindigt de dekking?
De begindatum en de looptijd van de verzekering staan vermeld in de bijzondere voorwaarden van het contract.
Het contract loopt een jaar. Wanneer u niets doet, wordt het elk jaar automatisch verlengd.

Hoe zeg ik mijn contract op?

0079-6102930N-22092018

U kunt uw verzekeringscontract opzeggen ten laatste 3 maanden voor de jaarlijkse vervaldag van het contract.
De opzegging van het contract moet gebeuren per aangetekende brief.
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