CLAUSULE 640 - CAP Beroepsleven AO+
De beschikkingen van deze clausule vullen deze van de algemene voorwaarden Corporate Accident Plus aan. Zij vernietigen en vervangen de
laatstgenoemde in zover er tegenstrijdigheid bestaat.

1. Definities
Verzekerden
De verzekerden van de hierna vermelde waarborgen zijn de werknemers ten gunste waarvan een verzekering Arbeidsongevallen bij ons werd
afgesloten.
De wet
De Wet van 10 april 1971 op de arbeidsongevallen, alsook alle uitbreidingen, wijzigingen en uitvoeringsbesluiten ervan.
Wij
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De werkgever – natuurlijke persoon of rechtspersoon – die verzekeringnemer is van het bij ons afgesloten verzekeringscontract Arbeidsongevallen.

2. Voorwerp van de waarborgen
Waarborg samenwonende partner
In geval van overlijden van een verzekerde, ten gevolge van een door ons aanvaard arbeidsongeval of ten gevolge van een ongeval aanvaard op grond van één van de hierna vermelde waarborgen, betalen wij aan de samenwonende partner dezelfde vergoedingen uit als deze
waarop de echtgenoot en de wettelijk samenwonende (zoals gedefinieerd in de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971) recht hebben op
grond van artikel 12 van de Wet, onder voorbehoud van de aanpassingen vermeld in punt 3.
Wij betalen eveneens aan de samenwonende partner de kosten voor verplaatsing en overnachting terug waarop de echtgenoot en de wettelijk samenwonende (zoals gedefinieerd in de Wet) recht hebben op grond van artikel 33 van de Wet en die voortvloeien uit een door ons
aanvaard arbeidsongeval of uit een ongeval aanvaard op grond van één van de hierna vermelde waarborgen.
Als samenwonende partner wordt beschouwd:
¬ de wettelijk samenwonende bedoeld in artikel 1475 van het Burgerlijk Wetboek die geen wettelijk samenwonende is in de zin van de Wet,
¬ bij ontstentenis van een echtgenoot of een wettelijk samenwonende in de zin van het Burgerlijk Wetboek of de Wet, de persoon met wie
de verzekerde op het ogenblik van het ongeval verbonden is door een samenlevingscontract afgesloten voor notaris.
Indien de samenwonende partner eveneens in een andere hoedanigheid (vb. broer, zus, ouder, ...) begunstigde van de wettelijke dekking is,
blijft de tegemoetkoming in het kader van deze waarborg beperkt tot de betaling van het verschil tussen de vergoeding waarop hij in die
hoedanigheid recht heeft en deze voor een echtgenoot of wettelijk samenwonende in de zin van de Wet.
Waarborg thuiswerk
Deze waarborg wordt verleend aan de verzekerde die:
- met u verbonden is door een overeenkomst voor tewerkstelling van huisarbeider OF
- die uit hoofde van zijn functie of in het kader van telewerk, op zijn woon- of verblijfplaats werk voor u verricht.

Wij komen tussen indien de verzekerde een ongeval overkomt:
¬ in zijn woon- of verblijfplaats (geïnterpreteerd overeenkomstig art. 8 van de Wet) EN
¬ voor zover de verzekerde vanuit zijn woon- of verblijfplaats toegang heeft tot uw IT-systeem EN
¬ op voorwaarde dat dit ongeval door de verzekerde als arbeidsongeval aan u werd aangegeven en dat het ongeval door ons werd geweigerd als arbeidsongeval op grond van het feit dat de verzekerde niet kon aantonen dat het ongeval zich voordeed tijdens de uitvoering
van de arbeidsovereenkomst.
Het begrip ongeval wordt gedefinieerd in het lexicon van de Algemene Voorwaarden.
Zijn uitgesloten de ongevallen waarvoor de verzekerde zich kan beroepen op het vermoeden vervat in art. 7 van de Wet evenals de ongevallen die
zich voordoen tijdens activiteiten die wegens de aard ervan niet kunnen worden uitgeoefend tijdens de uitoefening van de arbeidsovereenkomst
of die daarmee geen verband houden, zelfs indien deze ongevallen zich tijdens de werkuren voordoen. Worden o.a. bedoeld : de ongevallen die zich
voordoen tijdens culturele, sport- en spelactiviteiten, tijdens knutselwerkzaamheden, tuinieren en onderhoud van de woning in de ruime betekenis.
Waarborg opdracht 24 u op 24
Wij komen tussen voor ongevallen overkomen aan de verzekerde tijdens het verrichten van tijdelijke opdrachten (maximum 3 maanden) al
dan niet in het buitenland, op voorwaarde dat dit ongeval door de verzekerde als arbeidsongeval aan u werd aangegeven en door ons werd
geweigerd als arbeidsongeval omdat het niet onder toepassing van de Wet valt.
Het begrip ongeval wordt gedefinieerd in het lexicon van de Algemene Voorwaarden.
Wij komen niet tussen voor de ongevallen die zich voordoen buiten de periode van de eigenlijke opdracht, bv indien de verzekerde op eigen
initiatief en om privé-redenen vroeger dan noodzakelijk naar de plaats van de tijdelijke opdracht vertrekt of later dan noodzakelijk terugkeert.
Waarborg sportieve en andere evenementen door u georganiseerd
Wij komen tussen voor de ongevallen overkomen aan de verzekerde tijdens of op de weg naar of van, het deelnemen aan een sportief of
ander evenement door u georganiseerd of waaraan u deelneemt op voorwaarde dat dit ongeval door de verzekerde als arbeidsongeval aan
u werd aangegeven en door ons werd geweigerd als arbeidsongeval omdat het niet onder toepassing van de Wet valt.
Het begrip ongeval wordt gedefinieerd in het lexicon van de Algemene Voorwaarden.

3. Vergoeding
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Tot aan het wettelijk maximum worden de vergoedingen berekend en uitbetaald aan de verzekerde of de rechthebbende volgens de vergoedingsformule Type Wet beschreven in de algemene voorwaarden. Het in aanmerking te nemen loon is het basisloon zoals berekend in Wet.
Indien de verzekerde een dekking “overschrijding van het wettelijk maximum” met een vergoedingsformule Type Wet geniet en deze dekking
geïntegreerd is in de polis Arbeidsongevallen, zal een bijkomende vergoeding, berekend op grond van het deel van het reële loon vervat
tussen het wettelijk maximum op het ogenblik van het ongeval en het contractueel loonplafond worden uitbetaald.
De vergoedingen kunnen niet gecumuleerd worden met vergoedingen uitbetaald op grond van een door u bij ons afgesloten ongevallendekking privé-leven ten voordele van de verzekerden. In voorkomend geval zal in het kader van huidige waarborgen, het verschil worden
uitbetaald tussen de vergoeding waarop de verzekerde recht heeft op grond van huidige waarborg en deze waarop hij recht heeft op grond
van de ongevallendekking privé-leven.
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