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DEFINITIES

Voor de toepassing van dit contract, verstaat
men onder:

MAATSCHAPPIJ
VIVIUM  N.V.

WET
De wet van 10 april 1971 op de
arbeidsongevallen, alsook alle
uitbreidingen, wijzigingen en
uitvoeringsbesluiten ervan.

ONGEVAL
Het arbeidsongeval of het ongeval op de
weg naar en van het werk in de zin van
de Wet.

VERZEKERINGNEMER
De natuurlijke- of rechtspersoon die het
verzekeringscontract afsluit.

BEGUNSTIGDE
De persoon als dusdanig vermeld in de
bijzondere voorwaarden.

BEZOLDIGING
- De bezoldiging zoals ze in de Wet

wordt omschreven
of
- de conventionele bezoldiging

vermeld in de bijzondere
voorwaarden.

Art. 1 - VOORWERP

a. Bij ongeval overkomen aan de 
begunstigde tijdens de duur van het
contract, waarborgt de maatschappij alle
door de Wet vastgestelde vergoedingen,
zonder uitzondering noch voorbehoud
en niettegenstaande ieder vervalbeding.

b. De verzekering wordt ten opzichte van 
de verzekeringnemer beperkt tot de in
de bijzondere voorwaarden beschreven
activiteit.

c. De verzekering strekt zich uit tot het 
gebruik van alle transportmiddelen.

Wat het risico “luchtvaart” betreft, zijn ten
opzichte van de verzekeringnemer alleen de
ongevallen gewaarborgd die aan het
verzekerd personeel kunnen overkomen,
wanneer het als passagier, gebruikt maakt
van alle luchtvaarttoestellen, geldig
toegelaten voor personenvervoer, voor zover
de begunstigde geen deel uitmaakt van de
bemanning of tijdens de vlucht geen enkele
beroepsbezigheid of andere activiteit
uitoefent met betrekking tot het toestel of
de vlucht.

Art. 2 - OMVANG VAN DE VERZEKERING

De verzekering wordt verleend aan de
verzekerden die bijkomstig belast zijn met
het onderhoud van de aan de privé-woning
van de verzekeringnemer verbonden
beroepslokalen.

De verzekering wordt zonder
premiesupplement uitgebreid:
- tot het bezoldigd hulppersoneel dat zich 

uitzonderlijk en voor een korte periode
met divers huishoudwerk (tuinieren
inbegrepen) bezighoudt of ter
gelegenheid van familievergaderingen of
recepties;

- tot de personen die occasioneel en tegen 
bezoldiging belast worden met de
bewaking van de kinderen van de
verzekeringnemer.

Art. 3 - TERRITORIALE 
UITGESTREKTHEID

De dekking geldt in de hele wereld voor
zover de Belgische wetgeving op het
ogenblik van het ongeval van toepassing is
of blijft overeenkomstig internationale
overeenkomsten.

Art. 4 - NIET-TEWERKSTELLING VAN 
PERSONEEL

Wanneer een verzekeringnemer geen
huispersoneel tewerkstelt, stelt hij de
maatschappij hiervan zonder verwijl op de
hoogte, met opgave van de precieze datum
waarop de activiteit van de vermelde
personen eindigt.

Behoudens strijdige overeenkomst wordt
onderhavige waarborg Huispersoneel door
de maatschappij per aangetekende brief
opgezegd op de datum waarop hij er kennis
van heeft, evenwel ten vroegste op de datum
waarop de verzekeringnemer geen
huispersoneel meer in dienst heeft.

Als de verzekeringnemer voor het verstrijken
van de nog lopende verzekeringstermijn, te
rekenen vanaf de datum van de opzegging,
evenwel opnieuw huispersoneel in dienst
neemt, moet hij een nieuw contract bij de
maatschappij sluiten voor een periode die
ten minste gelijk is aan deze nog niet
verstreken periode.

De maatschappij verzekert niet huis-
personeel dat opnieuw tewerkgesteld wordt,
voor het sluiten van het nieuwe contract,
waarvan sprake is in vorige alinea.

Art. 5 - SCHADEAANGIFTE

Elk ongeval dat aanleiding kan geven tot
toepassing van de Wet, moet door de
verzekeringnemer schriftelijk aangegeven
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worden bij de maatschappij binnen de
termijnen en in de vorm die voorgeschreven
zijn door de Wet.

Zo mogelijk moet er een medisch attest bij
de aangifte gevoegd worden; in ieder geval
moet dit attest zo spoedig mogelijk aan de
maatschappij toegestuurd worden.
De formulieren die moeten worden
gebruikt, worden door de maatschappij ter
beschikking gesteld.

De verzekeringnemer moet zonder verwijl
aan de maatschappij alle nuttige inlichtingen
verstrekken en op de vragen antwoorden die
hem worden gesteld, teneinde de
omstandigheden en de omvang van de
schade te kunnen vaststellen.

Indien de verzekeringnemer één van de
voornoemde verplichtingen niet nakomt en
er daardoor een nadeel ontstaat voor de
maatschappij, kan deze een vordering tot
terugbetaling van zijn prestatie tot beloop
van het door hem geleden nadeel instellen
op de verzekeringnemer.

Indien de verzekeringnemer met bedrieglijk
opzet één van de voornoemde verplichtingen
niet is nagekomen, heeft de vordering tot
terugbetaling betrekking op alle prestaties
die de maatschappij uitgevoerd heeft voor de
begunstigde.

In de hypothesen waarin het vorige lid
voorziet, kan de maatschappij het contract
opzeggen onder de voorwaarden voorzien in
de gemeenschappelijke bepalingen van
onderhavig contract.

Art. 6 - RECHT VAN VERHAAL

Wanneer de maatschappij gehouden is ten
aanzien van de begunstigde, heeft zij,
behoudens iedere andere mogelijke
vordering waarover zij beschikt, een recht
van verhaal tegen de verzekeringnemer voor
zover zij volgens de wet van 25 juni 1992 op
de landverzekeringsovereenkomst of de
verzekeringsovereenkomst de prestaties had
kunnen weigeren of verminderen.
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VIVIUM N.V.

Lid van de P&V groep

Koningsstraat 153 - 1210 Brussel
TEL. +32 (0)2 406 35 11 - FAX +32 (0)2 406 35 66

BANK 310-1802032-52
IBAN BE34 3200 0027 3690
BIC BBRUBEBB

BTW BE 0404.500.094 RPR Brussel
Onderneming toegelaten onder code 0051

voor alle takken niet-leven, behalve Casco en B.A. luchtvaartuigen, 

zee- en binnenschepen, Krediet, Borgtocht en Hulpverlening 

(Besluit van de CBFA van 27 september 2007, B.S. van 11 oktober 2007).
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