Huispersoneel
De verzekering Huispersoneel, de arbeidsongevallenverzekering
van AG Insurance voor uw huispersoneel
∫
∫

∫

Wettelijk verplicht voor iedereen die een beroep doet op betaalde hulp in huis.
Eén enkel contract voor uw poetsvrouw, tuinier, klusjesman, ziekenoppas, babysit, gouvernante, …,
al het personeel dat ten dienste van uw privébehoeften werkt.
Een lage prijs

De arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 verplicht alle werkgevers om een verzekering tegen
arbeidsongevallen af te sluiten. Die verplichting geldt ook voor u zodra u iemand tegen betaling
werk in huis doet verrichten! Met de verzekering Huispersoneel is al uw personeel verzekerd
tegen een arbeidsongeval bij u en zelfs op de weg van en naar u thuis.
De medische kosten, apotheek- en ziekenhuiskosten worden vergoed, evenals de tijdelijke
arbeidsongeschiktheid en blijvende arbeidsongeschiktheid of overlijden en de begrafeniskosten.
Deze verplichting geldt niet wanneer u gebruikmaakt van PWA’ers, met dienstencheques betaalt of
een beroep op bv. de Gezinsbond doet. In die gevallen moet de organisatie die het personeel stuurt
hun werknemers verzekeren tegen arbeidsongevallen.
Een au pair die aan de wettelijke voorwaarden van au pair beantwoordt, is geen huispersoneel.
Meer informatie vindt u op de website van FOD Werkgelegenheid. Als gastgezin neemt u 		
best een Persoonlijke Ongevallenverzekering.

De troeven van de verzekering Huispersoneel
Voor alle huispersoneel

Eén enkel contract dat alle personen verzekert die u tewerkstelt.
De poetsvrouw die van de ladder valt en daardoor een rugletsel oploopt. De babysitter die van de
trap valt en haar arm breekt, …

Zelfs voor personeel waarop Ook al doet u slechts enkele keren per jaar een beroep op een tuinier om de haag te snoeien, dan
nog is de verzekering Huispersoneel wettelijk verplicht. Stel dat hij tijdens zijn werk uitglijdt en
u slechts af en toe een
gewond raakt. Omdat hij voor u aan het werken was, zult u voor dit arbeidsongeval aansprakelijk
beroep doet

worden gesteld.
Dat is ook het geval wanneer de buurman die u betaalt om uw salon te behangen, van de ladder valt.
De verzekering Huispersoneel verzekert deze personen en de verzekeraar staat in voor de
vergoedingen overeenkomstig de Arbeidsongevallenwet.
U mag van hen geen werk vragen waarvoor een specifieke professionele vakkundigheid en/of
professioneel materieel nodig is en dat alleen door een zelfstandig vakman kan worden uitgevoerd.
Bv. werken in een boom op grote hoogte.
Werknemers die u in het kader van uw beroepsactiviteit tewerkstelt, zijn uiteraard geen
huispersoneel.

Eén verzekering voor
onderworpen en nietonderworpen personeel

Krachtens de regelgeving die in oktober 2014 in voege is getreden, is iedereen die tegen betaling
manuele huishoudelijke taken verricht onderworpen aan RSZ. Als u bijvoorbeeld een poetsvrouw
of een tuinman tewerkstelt, moet u zich inschrijven bij de RSZ en een verzekering Huispersoneel
onderschrijven.
Bij AG Insurance geldt de verzekering Huispersoneel voor al uw personeel, ongeacht of het
onderworpen is aan RSZ of niet.
Alleen occasionele niet-beroepsmatige prestaties van niet-manuele aard blijven vrijgesteld van
RSZ. Dat is het geval voor babysitten, gezelschap houden van ouderen of zieken, boodschappen
doen voor minder mobiele mensen... en dat voor zover het huispersoneel niet meer dan 8 uur per
week presteert bij al zijn werkgevers samen.

Een lage prijs

Jaarpremie van 50,19 EUR bijdragen inbegrepen*.
De kosten van een arbeidsongeval kunnen hoog oplopen. Als u zich niet verzekert, loopt u grote
financiële risico’s.
Met deze kleine premie bent u hiertegen beschermd.

* Tarief in voege op 01/01/2017 bijdragen inbegrepen, nl. 3,75% Fonds voor Mindervaliden en 20% Fedris (bijdrage voor niet-onderworpen huispersoneel) op de
helft van de premie. Wijzigingen zijn steeds mogelijk.

De verzekering Huispersoneel vergoedt geen schade aan goederen noch morele schade.
De uitsluitingen van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 zijn van toepassing.
De verzekering Huispersoneel van AG Insurance is een contract met een duur van 1 jaar, dat stilzwijgend wordt verlengd voor
dezelfde periode, behalve wanneer één van de partijen zich ertegen verzet ten minste 3 maanden vóór de vervaldag van de
overeenkomst.

Dit publicitair document bevat algemene informatie over verzekeringsproducten van AG Insurance. De juiste omvang van de
waarborgen leest u in de contractvoorwaarden. De algemene voorwaarden vindt u op onze website www.aginsurance.be. Deze
informatie, een premieberekening en offerte, is ook gratis beschikbaar bij uw verzekeringstussenpersoon.
Op onze verzekeringscontracten is het Belgisch recht van toepassing. Voor al uw vragen en problemen kunt u in eerste instantie
terecht bij uw verzekeringstussenpersoon. Klachten kunnen ingediend worden bij de Dienst Klachtenbeheer van AG Insurance (E.
Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel, tel. : 02 664 02.00, mail: customercomplaints@aginsurance.be). Indien de voorgestelde oplossing
geen voldoening schenkt, kunt u uw klacht ook indienen bij de Ombudsman van de Verzekeringen (de Meeûssquare 35, te 1000
Brussel, tel. 02 547 58 71 – Fax: 02 547 59 75 - www.ombudsman.as).
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