Huispersoneel
• Wettelijk verplicht voor iedereen die wel eens een beroep doet op een hulp in
huis, zelfs als die niet officieel aangegeven is
• Eén enkel contract voor alle werknemers, zelfs voor personen waarop u slechts af
en toe een beroep doet (zoals een babysitter)
• Een lage prijs
De wet van 10 april 1971 verplicht alle werkgevers om een verzekering tegen arbeidsongevallen af te sluiten. Die verplichting geldt ook voor u van zodra u iemand in
huis en tegen een vergoeding werk laat verrichten! Met de verzekering Huispersoneel zijn alle “werknemers” verzekerd bij een ongeval bij u en zelfs op weg van en
naar u thuis. De verzekering Huispersoneel vergoedt alle medische, farmaceutische
of ziekenhuiskosten en keert ook vergoedingen uit bij arbeidsongeschiktheid of
overlijden.
De enige uitzonderingen op deze verzekeringsplicht zijn PWA’ers en personen die
door de Gezinsbond gestuurd worden (die zijn via deze organisaties verzekerd) en
ook alle personeel dat met dienstencheques betaald wordt.

De troeven van de verzekering Huispersoneel
Voor alle personeel

Eén enkel contract dekt alle personen 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, ...
De verzekering Huispersoneel dekt de medische kosten van beide personen.

Zelfs voor personeel
waarop u slechts af en
toe een beroep doet

Ook al doet u slechts enkele keren per jaar een beroep op bv. een tuinier om uw haag te snoeien,
dan nog is de verzekering voor huispersoneel wettelijk verplicht. Stel dat hij tijdens zijn werk uitglijdt
en gekwetst raakt. Omdat hij voor u aan het werken was, zal u aansprakelijk gesteld worden en voor
de medische kosten opdraaien.
Ook als de buurman, die u betaalt om uw salon te behangen, van de ladder valt, zult u alle kosten
moeten betalen.
De verzekering Huispersoneel dekt ook al deze werknemers en vergoedt in uw plaats alle medische
kosten.

Zelfs voor niet aangegeven personeel

Ook al geeft u deze personen niet aan, toch bent u hun werkgever. U bent dus verantwoordelijk als
ze gekwetst raken en u bent ook verplicht om een specifieke verzekering voor hen af te sluiten.

Een lage prijs

Voor een premie van slechts 50,68 EUR* per jaar is al uw huispersoneel gedekt. Een klein bedrag
waarmee u aanzienlijke financiële problemen kan vermijden, aangezien de kosten van een ongeval
snel hoog kunnen oplopen.

Uw belangrijkste troef blijft natuurlijk uw makelaar. Als onafhankelijk specialist is hij het best geplaatst om u deskundig advies en een
oplossing op uw maat te bieden. Ook in geval van schade, is hij uw bevoorrechte raadsman.

Dit document bevat algemene informatie over dit verzekeringsproduct. De juiste omvang van de waarborgen vindt u in de algemene voorwaarden Huispersoneel.
*

Tarief in voege op 27/05/2012. Wijzigingen zijn steeds mogelijk.

Uw makelaar doet meer voor u.
AG Insurance werkt nauw samen met verzekeringsmakelaars en beschikt over het dichtste
makelaarsnetwerk van het land. Er is er altijd één in uw buurt.
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Uw makelaar is een specialist die alle domeinen van het verzekeren en beleggen kent.
Hij heeft een ruime opleiding en ervaring en kent zijn vak als geen ander.
Uw makelaar is een zelfstandige die samenwerkt met verschillende maatschappijen.         
Hij kan vergelijken (prijs, kwaliteit, service) en voor elke situatie de oplossing aanreiken     
die het best bij u past.
Uw makelaar woont in uw buurt: u kent hem, hij kent u, vaak al jaren.
Dat maakt het contact en de dialoog een stuk makkelijker.

