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Disclaimer: Dit informatiedocument beoogt u een overzicht van de belangrijkste waarborgen en uitsluitingen te geven, eigen aan deze verzekering. Dit
document is niet afgestemd op uw individuele specifieke behoeften en de in dit document opgenomen informatie en verplichtingen zijn niet exhaustief.
Gelieve voor alle bijkomende informatie wat betreft de rechten en plichten van de verzekeringsonderneming en van de verzekerde de algemene en/of
bijzondere voorwaarden betreffende het gekozen verzekeringsproduct te raadplegen.

Wat is dit voor type verzekering?
Een collectieve verzekering onderschreven door de inrichter (werkgever of onderneming) ten behoeve van de aangeslotenen (werknemers of
bedrijfsleiders) die behoren tot de verzekerde personeelscategorie en waarbij in geval van arbeidsongeschiktheid als gevolg van ziekte, zwangerschap
of ongeval maandelijks een rente wordt uitgekeerd aan de aangeslotene ter compensatie van het inkomensverlies uit arbeid en als aanvulling op de
wettelijke uitkeringen via de Belgische sociale zekerheid.

Wat is verzekerd?

Wat is niet verzekerd?

Inkomensverlies uit arbeid bij arbeidsongeschiktheid als
gevolg van:
ziekte (met inbegrip van de volgende psychische
aandoeningen: majeure depressie, bipolaire stoornis,
psychotische stoornis, schizofrenie, gegeneraliseerde
angststoornis, dissociatieve stoornis, obsessiefcompulsieve stoornis, anorexia nervosa, boulimia
nervosa).
zwangerschap en bevalling ten belope van de
wettelijke periode van moederschapsrust (facultatief).
 Een pathologische zwangerschap is
steeds gewaarborgd voor zover de
arbeidsongeschiktheid niet het gevolg is van
ongezonde werkzaamheden (blootstelling aan
een beroepsrisico).
 Indien arbeidsongeschiktheid door
zwangerschap of bevalling niet wordt
onderschreven, is er enkel tussenkomst vanaf de
aanvang van de vierde maand na de bevalling.
een ongeval privé-leven (facultatief).
een arbeidsongeval (facultatief).
Het recht op rente-uitkering ontstaat vanaf een
arbeidsongeschiktheidsgraad van 25%:
De rente wordt uitgekeerd in verhouding tot de
graad van arbeidsongeschiktheid.
67% of meer wordt gelijkgesteld met 100%.
De rente-uitkering start na het verstrijken van de
eigenrisicotermijn waarvan de duur vastgelegd is in
de bijzondere voorwaarden.
Bij opname van tijdskrediet en van thematisch verlof
(standaard):
Gedurende de eerste 3 maanden (4 maanden in geval
van ouderschapsverlof): de verzekering loopt verder
als zou de tewerkstellingsgraad van de aangeslotene
ongewijzigd gebleven zijn.

Arbeidsongeschiktheid die ontstaat, bevorderd of
verergerd wordt door:
poging tot zelfmoord.
subjectieve stoornissen zonder objectieve
symptomen of zonder medisch aantoonbare grond.
psychische stoornissen (met uitzondering van 9
aandoeningen).
esthetische ingrepen.

het hanteren van wapens en springstoffen, of
deelname aan militaire prestaties.
chronisch misbruik van alcohol, verdovende middelen
of geneesmiddelen, verslaving of eender welke vorm
van toxicomanie.
een ongeval met een luchtvaartuig als piloot of lid van
het boordpersoneel.
een ongeval met een luchtvaartuig als passagier
wanneer het een toestel betreft:
•

zonder vliegvergunning voor het vervoer van
personen of goederen;

•

van een luchtmacht dat niet bestemd is voor
personenvervoer;

•

dat producten met strategische kenmerken
vervoert in streken waar vijandelijkheden aan de
gang zijn of opstand heerst;

•

dat zich voorbereidt tot of deelneemt aan een
sportwedstrijd;

•

dat proefvluchten uitvoert;

•

van het type “ultra licht gemotoriseerd” (ULM).

oorlogsfeiten of burgeroorlog.
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uitwerking van de wijziging van de atoomstructuur
van de stof, kunstmatige versnelling van de
atoomdeeltjes en uitstraling van radio-isotopen
(tenzij bij de uitoefening van medische en/of
paramedische beroepen).

Wat is verzekerd? (vervolg)

Wat is niet verzekerd? (vervolg)

Vanaf de 4de maand (5de maand in geval van
ouderschapsverlof):
- In geval van voltijds tijdskrediet of voltijds
thematisch verlof wordt de verzekering beëindigd.
- In geval van deeltijds tijdskrediet of deeltijds
thematisch verlof wordt de verzekerde rente in
overeenstemming gebracht met het percentage
deeltijdse tewerkstelling.

actieve deelname aan burgerlijke onlusten, oproer
of politiek, ideologisch of sociaal geïnspireerde
collectieve daden van geweld.
opzettelijke daden en grove schuld.

 Eventuele afwijkingen van deze standaard worden
beschreven in de bijzondere voorwaarden.

Zijn er beperkingen in dekking?
 ij arbeidsongeschiktheid als gevolg van chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS) en fibromyalgie is de tussenkomst beperkt tot
B
maximum 700 dagen, cumulatief geteld over de looptijd van het contract.
De risico’s verbonden aan de beoefening van sport zijn gewaarborgd, met uitzondering van:
 beroepsmatige beoefening of de beoefening in het kader van een arbeidsovereenkomst van gelijk welke sport, zelfs als
nevenactiviteit, met inbegrip van de voorbereidende oefeningen hierop;
 deelname aan recordpogingen, ontdekkingstochten of sportieve expedities.
Op het ogenblik van de aanvraag tot aansluiting of bij verhoging van de waarborg, wordt in toepassing van de medische
acceptatiepolitiek in bepaalde gevallen overgegaan tot medische acceptatie. Indien een verhoogd risico wordt vastgesteld, kan dit
aanleiding geven tot een bijpremie of de gehele of gedeeltelijke weigering van het risico.
Indien bij aansluiting in toepassing van de medische acceptatiepolitiek niet wordt overgegaan tot medische acceptatie, wordt
bij een arbeidsongeschiktheid ten gevolge van voorafbestaande letsels of aandoeningen die optreedt binnen het eerste jaar na
aansluiting een geplafonneerde rente uitgekeerd.
 Deze geplafonneerde rente geldt voor alle toekomstige arbeidsongeschiktheden, ook na afloop van het eerste jaar, ten gevolge
van deze voorafbestaande letsels of aandoeningen.
 Wanneer de arbeidsongeschiktheid door voorafbestaande letsels of aandoeningen optreedt vanaf één jaar na de
aansluitingsdatum en als er gedurende het eerste jaar van aansluiting geen arbeidsongeschiktheid ten gevolge van deze letsels of
aandoeningen geweest is, wordt de verzekerde rente zonder plafonnering uitgekeerd.

Waar ben ik verzekerd?
De waarborg geldt wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?
• Elke aangeslotene moet onderworpen zijn aan de Belgische sociale zekerheid.
• Iedere arbeidsongeschiktheid die aanleiding zou kunnen geven tot een tussenkomst moet bij de verzekeraar uiterlijk binnen 30
dagen worden aangegeven.
• In geval van een arbeidsongeschiktheid in het buitenland, moet de aangeslotene op verzoek van de verzekeraar zich voor een
medisch onderzoek aanbieden bij een door de verzekeraar aangestelde arts in België.

Wanneer en hoe moet de inrichter betalen?
De premies en de taksen worden door de inrichter aan de verzekeraar betaald op de verschuldigdheidsdatum. De inrichter ontvangt
hiertoe een uitnodiging tot betaling. Qua periodiciteit van de premiebetaling is er keuze tussen jaarlijks vooraf of maandelijks achteraf.
Aan betaling achteraf zijn bijkomende kosten verbonden.
Ingang van de verschuldigdheid van de premies per aangeslotene:
 De premies zijn verschuldigd vanaf de administratieve aansluiting;
 Indien de aansluiting in de loop van een verzekeringsjaar geschiedt, is er voor dat jaar een pro rato van de premies verschuldigd.

Wanneer start en eindigt de dekking?
De begindatum en de duur van de verzekering wordt vermeld in de bijzondere voorwaarden. Deze duurt een jaar en wordt
stilzwijgend verlengd.

Hoe kan ik mijn contract stopzetten?
De inrichter kan de collectieve verzekering opzeggen op de jaarlijkse aanpassingsdatum of op de jaardag van de ingangsdatum van de
waarborg ten minste drie maanden vóór de betreffende datum. Dit kan gebeuren via aangetekende brief, bij deurwaardersexploot of
door afgifte van de opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs.

VIVIUM

is een merk van P&V Verzekeringen CVBA

Verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0058

www.vivium.be

BTW

BE 0402 236 531 - RPR Brussel

Maatschappelijke Zetel

Zetel Antwerpen

Koningsstraat 151 - 1210 Brussel

Desguinlei 92 - 2018 Antwerpen

TEL

+32 (0)2 406 35 11

TEL

+32 (0)3 244 66 88

