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    KBC –Bedrijfspolis Personeelsverzekeringen 
 
Een bedrijf dat nooit te maken krijgt met een ongeval, we komen het niet snel tegen.  
 
Een werknemer die tijdens het werk valt, en daardoor een maand thuis zit …. U, als werkgever, 
moet het gros van die kosten allemaal zelf betalen als u niet goed verzekerd bent.  
 
De arbeidsongevallenverzekering voor uw werknemers is wettelijk verplicht, maar u kunt uw 
werknemers nog meer bescherming bieden. Zo kunt u hun volledige loon verzekeren of 
ervoor zorgen dat ze ook bij een privéongeval goed verzekerd zijn.  
 
En uw onbezoldigde helpers of uw familieleden? Zijn zij goed verzekerd? En uzelf? 
 

Doelgroep 
 
Elke werkgever of zelfstandige die zichzelf, zijn gezin en iedereen die bij hem werkt, goed wil 
verzekeren tegen ongevallen. 
 

Voor wie kunt u welke verzekeringen sluiten? 
 
Voor uw personeel: 

I. Verplichte verzekering arbeidsongevallen 
II. Verzekering gewaarborgd loon na een arbeidsongeval 

III. Aanvullende verzekering arbeidsongevallen  
IV. Ongevallenverzekering privéleven op basis van de arbeidsongevallenwet 
V. Bijstand personeel in het buitenland 

 
Voor uw helpers: 

VI. Ongevallenverzekering onbezoldigde helpers 
 

Voor uzelf en uw gezin: 
VII. Ongevallenverzekering op basis van een overeengekomen jaarloon 

VIII. Ongevallenverzekering gezinsleden 
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I Verplichte verzekering arbeidsongevallen  
 
Zodra u personeel in dienst neemt, legt de wet u een aantal verplichtingen op.  
 
Zo moet u verplicht een arbeidsongevallenverzekering sluiten voor al uw werknemers.  
Als uw werknemer een ongeval krijgt op het werk of onderweg naar of van het werk, dan 
moeten zijn medische kosten, inkomensverlies e.d. die hoog kunnen oplopen, worden 
vergoed. Daarvoor sluit u dus deze verplichte verzekering. 
 

Doelgroep 

Elke werkgever 
 
Wie is verzekerd? 
 
Elke persoon met wie u een arbeidsovereenkomst hebt gesloten, ook al is dat maar voor 
enkele uren per week of zelfs maar voor een eenmalige dagactiviteit. 
 

Wat is verzekerd? 
 
We verlenen alle wettelijk voorziene waarborgen :  

 
• de kosten voor medische zorgen na een arbeidsongeval;  

 
• een vergoeding als uw werknemer tijdelijk arbeidsongeschikt is; 

 
• een vergoeding als uw werknemer een blijvende arbeidsongeschiktheid overhoudt 

aan zijn arbeidsongeval. Zelfs als uw werknemer bepaalde handelingen opnieuw kan 
uitvoeren is het immers mogelijk dat hij zijn job nooit meer kan uitoefenen zoals 
voordien;  

 
• een vergoeding als hulp van anderen nodig is. Na een ernstig blijvend letsel heeft uw 

werknemer misschien hulp van anderen nodig. Hij krijgt daarvoor dan een 
tegemoetkoming; 

 
• een vergoeding voor de nabestaanden van de werknemer als hij overlijdt: 

o de begrafeniskosten; 
o een levenslange rente voor de echtgenote; 
o een rente voor de kinderen zolang zij recht hebben op kinderbijslag. 
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Voornaamste uitsluitingen: wat is niet verzekerd? 
 

• De stoffelijke schade. Als de werknemer valt en daardoor zijn kledij beschadigt, dan 
is deze kledij niet verzekerd; 

 
• De morele schade die uw werknemer kan oplopen door een arbeidsongeval. 

 
 

Ook dit moet u zeker weten! 
 

• De eerste maand na een arbeidsongeval betaalt u uw werknemer verder uit. De 
terugbetaling aan u, als werkgever, gebeurt dan rechtstreeks door uw 
arbeidsongevallenverzekeraar. Maar die terugbetaling door de verzekeraar is 
beperkt:  

o U krijgt maar 90% van het basisloon terug;  
o Het gedeelte boven het wettelijk loonplafond arbeidsongevallen1 en de       

RSZ-werkgeversbijdragen worden niet terugbetaald.  
Met de verzekering ‘Gewaarborgd Loon na een arbeidsongeval’ kunt u als werkgever 
deze loonkost recupereren; 

 
• De vergoedingen die we uitkeren in de verzekering arbeidsongevallen worden 

berekend op basis van geplafonneerde lonen. Verdienen uw werknemers meer dan 
het wettelijk loonplafond, dan neemt u voor hen het best een ‘Aanvullende 
verzekering arbeidsongevallen’; 
 

• De vergoedingen voor medische kosten in de arbeidsongevallenverzekering zijn altijd 
beperkt tot het RIZIV-tarief.  
 

• Wie een arbeidsongevallenverzekering vergeet te sluiten voor zijn personeel, krijgt 
een boete en kan zelfs strafrechtelijk worden vervolgd. Daarenboven moet u alle 
vergoedingen die het Fonds voor Arbeidsongevallen of het ziekenfonds al aan het 
slachtoffer betaalde, terugbetalen; 
 

• Niet alleen uw personeel kan een ongeval krijgen op het werk. Vergeet ook uw 
helpers niet. U kunt hen verzekeren in de Ongevallenverzekering Onbezoldigde 
Helpers; 

  

                                                           
1 Wettelijk loonplafond arbeidsongevallen 2015: 40 927,18 euro  
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II Verzekering gewaarborgd loon na een 
arbeidsongeval  
 
Gelukkig leiden de meeste arbeidsongevallen niet automatisch tot ernstige blijvende letsels. 
Meestal zal het slachtoffer van een arbeidsongeval na een paar dagen of weken opnieuw aan 
het werk kunnen gaan. Maar tijdens de eerste 30 dagen dat uw werknemer werkonbekwaam 
is ten gevolge van het arbeidsongeval, heeft hij recht op een gewaarborgd loon.  
Dat loon betaalt u zelf aan de werknemer. De arbeidsongevallenverzekeraar zal u de eerste 
maand echter niet integraal terugbetalen, en dus draagt u een gedeelte van dat loon zelf.  
 

Doelgroep 

Elke werkgever.  
 

Wie is verzekerd? 

De werkgever. 
 

Wat is verzekerd? 

We betalen het verschil terug tussen de totale loonkost die u als werkgever moet betalen aan 
de getroffen werknemer, en de vergoedingen die u als de werkgever ontvangt van de 
arbeidsongevallenverzekeraar anderzijds.  
We betalen ook de werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid die u als werkgever 
verschuldigd bent voor de verzekerde periode gewaarborgd loon.  
 

Ook dit moet u zeker weten! 

• Deze verzekering geldt alleen als de Belgische Arbeidsongevallenwetgeving van 
toepassing is; 

 
• U kunt deze verzekering sluiten voor uw arbeiders, uw bedienden of voor beiden; 

 
• Ook voor werknemers die minder verdienen dan het wettelijke loonplafond, blijft 

een deel van de loonkosten tot 30 dagen na het ongeval ten laste van de 
werkgever. 
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III De aanvullende verzekering 
arbeidsongevallen  
 
De wetgever heeft een goede standaardbescherming uitgewerkt voor werknemers die het 
slachtoffer worden van een arbeidsongeval. Maar het blijft een standaardbescherming. Het 
loon van uw werknemer wordt afgetopt in de arbeidsongevallenverzekering en bepaalde 
medische kosten worden niet terugbetaald. 
 

Doelgroep 

Elke werkgever met personeel in dienst dat meer verdient dan het wettelijke loonplafond.  
Elke werkgever die wil dat praktisch alle medische kosten van zijn werknemer vergoed worden 
na een arbeidsongeval.  
 
 
Wie is verzekerd? 
 
Afhankelijk van de waarborgen die u kiest, verzekeren we de volgende personen: 
 
• In de aanvullende verzekering ‘vergoedingen’ verzekeren we de werknemers die meer 

verdienen dan het wettelijke loonplafond;  
 
• Wat betreft de terugbetaling van de medische kosten zijn alle werknemers verzekerd, 

ongeacht de hoogte van het loon. 
 

Wat is verzekerd? 
 
In de aanvullende verzekering arbeidsongevallen kunt u twee deelverzekeringen sluiten:  
 
• de aanvullende verzekering Vergoedingen: 

de vergoedingen uit de arbeidsongevallenwet worden gebaseerd op een geplafonneerd 
loon. Sommige werknemers verdienen meer en dat stukje meer kunt u meeverzekeren 
in deze aanvullende verzekering; 

 
• de aanvullende verzekering Medische kosten: 

niet alle medische kosten worden terugbetaald door de arbeidsongevallenverzekering. 
Als u de aanvullende verzekering Medische kosten sluit, dan ontvangt uw werknemer 
een vergoeding voor de medische kosten die de arbeidsongevallenverzekering niet 
terugbetaalt. Die kosten zijn verzekerd tot een bedrag van maximaal 5 000 euro per 
werknemer en per ongeval. 
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Voornaamste uitsluitingen: wat is niet verzekerd? 
 

• De morele schade die uw werknemer kan oplopen door een arbeidsongeval; 
 
• De stoffelijke schade: als uw werknemer valt en daardoor zijn kledij beschadigt, dan is 

deze kledij niet verzekerd; 
 

• Zelfdoding en de gevolgen van poging tot zelfdoding; 
 

• Ongevallen door opzet of zware fout zoals dronkenschap; 
 

• De reële jaarlonen zijn eveneens begrensd. U, als werkgever, beslist waar u deze grens 
legt. Het deel van het loon dat boven die grens ligt, is niet verzekerd; 

 
  

Ook dit moet u zeker weten! 
 
• U kunt de aanvullende verzekering Vergoedingen en de aanvullende verzekering 

Medische kosten zowel afzonderlijk als samen sluiten;  
 
• Bij zware ongevallen heeft het slachtoffer de keuze tussen een levenslange rente of 

een éénmalige uitkering van een kapitaal;  
 
• Het reële loon van een werknemer bedraagt al snel meer dan het wettelijke 

loonplafond. Het loon bevat alle inkomsten die een werknemer ontvangt: 
maaltijdcheques, dertiende maand, vakantiegeld, … 

  



 

 
Deze fiche is louter informatief. Zij kan de bepalingen van een verzekeringscontract, zoals deze zijn vervat in de algemene en  
bijzondere voorwaarden, niet aanvullen, tegenspreken of wijzigen. 
 
KBC Verzekeringen NV - Professor Roger Van Overstraetenplein 2 - 3000 Leuven - België. 
BTW BE 0403.552.563 - RPR Leuven - IBAN BE43 7300 0420 0601 - BIC KREDBEBB 
Onderneming toegelaten voor alle takken onder code 0014 (KB 4 juli 1979, BS 14 juli 1979) door de Nationale Bank van België,  
de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, België. 
Een onderneming van de KBC-groep 
 
Verantwoordelijke uitgever: KBC Groep NV, Havenlaan 2, 1080 Brussel, België. BTW BE 0403.227.515, RPR Brussel. 
 
KBC-Bedrijfspolis Personeelsverzekeringen, 11- 2015 7 
 

IV Ongevallenverzekering privéleven op basis 
van de arbeidsongevallenwet 
 
Als uw werknemer na het werk op zakenlunch gaat, of als hij gaat lunchen met vrienden die 
toevallig ook zakenpartners zijn,  waar ligt dan het verschil als hij een ongeval krijgt?  
In het ene geval zal de arbeidsongevallenverzekering tussenkomen, in het andere 
waarschijnlijk niet. 
 
Voor sommige van uw werknemers is het heel moeilijk om uit te maken of ze iets doen in het 
kader van hun beroepsleven dan wel van hun privéleven. Daarom is het voor hen 
aangewezen dat ze 24 uur per dag verzekerd zijn. 
 
Maar ook uw andere werknemers hebben alle belang bij een ongevallenverzekering 
privéleven. De zekerheid dat alle ongevallen die hen overkomen ook goed verzekerd zijn, 
stelt elke werkgever en werknemer gerust. 
 

Doelgroep 
 
Elke werkgever die zijn werknemers thuis en in hun privéleven financiële bescherming wil 
bieden als zij het slachtoffer worden van een ongeval.  
 

Wie is verzekerd? 
 
U kan alle werknemers van uw bedrijf deze extra bescherming bieden. 
 
Wat is verzekerd? 
 
Deze verzekering geldt voor ongevallen in privéleven. We verlenen waarborg voor de volgende 
kosten en vergoedingen:  

 
• de kosten voor medische zorgen na een ongeval;  

 
• een vergoeding als uw werknemer tijdelijk arbeidsongeschikt is; 

 
• een vergoeding als uw werknemer een blijvende arbeidsongeschiktheid overhoudt 

aan zijn ongeval; 
 
• een vergoeding als hulp van derden nodig is; 

 
• een vergoeding voor de nabestaanden van de werknemer als hij overlijdt; 

o de begrafeniskosten; 
o een levenslange rente voor de echtgenote en de kinderen.  
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Voornaamste uitsluitingen: wat is niet verzekerd? 
 

• Arbeidsongevallen; 
 

• Zelfdoding en de gevolgen van poging tot zelfdoding; 
 

• Ongevallen door opzet of zware fout zoals dronkenschap; 
 

• Ongevallen die gebeuren met een luchtvaartuig tenzij als gewoon passgier; 
 

• Ongevallen die gebeuren tijdens winstgevende sportbeoefening of tijdens het in 
competitieverband beoefenen van gevechtssporten, gemotoriseerde sporten, ski, 
skeleton en bobslee, trainingen inbegrepen; 

 
 

Ook dit moet u zeker weten! 
 

• Uw werknemers zijn beter beschermd, zowel op het werk en als in hun privéleven; 
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V Bijstand Personeel 
 
Werknemers die regelmatig voor het werk naar het buitenland moeten, kunnen rekenen op 
onze bijstand. We staan klaar bij gezondheidsproblemen en bij ongevallen in het buitenland. 
Voor werknemers die maar sporadisch naar het buitenland gaan, kunt u deze polis zelfs 
tijdelijk sluiten.  
 

Doelgroep 

Elke werkgever met personeel dat in opdracht al eens naar het buitenland moet. 
 

Wie is verzekerd? 
 
Elke werknemer die voor beroepsdoeleinden naar het buitenland reist.  
 
Wat is verzekerd? 

We verlenen onder andere de volgende bijstandsprestaties: 
• In geval van ziekte betalen wij de kosten voor geneeskundige verzorging, 

ziekenhuiskosten en de vervoerskosten tot een bedrag van 25 000 euro per persoon. 
Uw eigen aandeel in deze kosten bedraagt 100 euro. Bovendien zorgen wij voor de 
repatriëring naar België als de medische toestand dit vereist; 

• Het vervoer van de bagage, en de overbrenging van het voertuig naar België; 
• De overkomst van een familielid uit België, en betaling van de verblijfskosten van deze 

persoon (75 euro per dag met een maximum van 7 dagen); 
• Vervroegde terugreis naar huis wanneer bv. een naast familielid overleden is; 
• Als uw werknemer dringend hulp nodig heeft, staan we hem bij: 

o als de bagage verloren is of gestolen wordt, stuurt KBC-Bijstand ter vervanging 
een koffer met kledij en persoonlijk reisgoed op; 

o geneesmiddelen die voor de verzekerde medisch noodzakelijk zijn en ter plaatse 
niet kunnen worden verkregen, worden opgestuurd.  

 
Voornaamste uitsluitingen: wat is niet verzekerd? 

De bijstand die we leveren is ruim maar houdt niettemin enkele beperkingen in.  
Zo verlenen we onder andere geen bijstand in de volgende gevallen: 

• wanneer de bijstand niet werd aangevraagd op het ogenblik van de gebeurtenis zelf 
• verwikkelingen of verergeringen van een bestaande ziekte als de voorgeschreven 

behandeling niet werd gevolgd; 
• opzet; 
• winstgevende sportbeoefening; 
• deelname aan snelheids- en behendigheidswedstrijden met motorrijtuigen; 



 

 
Deze fiche is louter informatief. Zij kan de bepalingen van een verzekeringscontract, zoals deze zijn vervat in de algemene en  
bijzondere voorwaarden, niet aanvullen, tegenspreken of wijzigen. 
 
KBC Verzekeringen NV - Professor Roger Van Overstraetenplein 2 - 3000 Leuven - België. 
BTW BE 0403.552.563 - RPR Leuven - IBAN BE43 7300 0420 0601 - BIC KREDBEBB 
Onderneming toegelaten voor alle takken onder code 0014 (KB 4 juli 1979, BS 14 juli 1979) door de Nationale Bank van België,  
de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, België. 
Een onderneming van de KBC-groep 
 
Verantwoordelijke uitgever: KBC Groep NV, Havenlaan 2, 1080 Brussel, België. BTW BE 0403.227.515, RPR Brussel. 
 
KBC-Bedrijfspolis Personeelsverzekeringen, 11- 2015 10 
 

 

Ook dit moet u zeker weten! 

• We verlenen uitsluitend bijstand in het buitenland, waar ook ter wereld. De 
verzekering geldt zowel tijdens het verblijf als tijdens de verplaatsing; 
 

• De duur van de buitenlandse opdracht mag niet meer bedragen dan 90 dagen voor 
landen in Europa en 45 dagen voor landen buiten Europa. 

 
• U kunt deze bijstand voor uw personeel alleen sluiten als u ook de verplichte 

arbeidsongevallenverzekering én de ongevallenverzekering privéleven sluit. 
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VI Ongevallenverzekering onbezoldigde helpers 
 
U zou er versteld van staan hoe vaak u binnen uw bedrijf op iemand rekent om gauw even te 
helpen.  U vraagt uw vader om snel iets af te leveren bij een klant, de vrienden van uw 
kinderen komen mee de voorraad tellen, …   
Die personen helpen u graag verder, maar als ze een ongeval krijgen, moeten ze ook goed 
verzekerd zijn. En als ze geen personeel zijn, sluit u voor hen best een afzonderlijke 
verzekering. 
 

Doelgroep 
 
Elke werkgever die zich wel eens laat bijstaan door onbezoldigde helpers. 
 

Wie is verzekerd? 
 
De personen die onbezoldigd komen helpen in uw bedrijf. 
 

Wat is verzekerd? 
 

• De kosten voor geneeskundige verzorging en de aanverwante kosten zijn verzekerd 
tot een bedrag van maximaal 12 500 euro per ongeval en per verzekerde. Het eigen 
aandeel van de getroffene in de verzekerde kosten bedraagt 125 euro; 

 
• Een dagvergoeding van 13 euro in geval van tijdelijke arbeidsongeschiktheid vanaf 

de 31e dag na het ongeval, gedurende maximum twee jaar; 
 

• Een vergoeding in geval van een blijvende invaliditeit van meer dan 5%;  
 

• Een bijkomende tegemoetkoming in geval van ernstige blijvende letsels (67% of 
meer) van 46 875 euro. Na een ernstig blijvend letsel kan er lange tijd hulp van 
derden nodig zijn, of zijn er misschien aanpassingen nodig aan de wagen of woning 
(lift installeren, deuren verbreden). Een bijkomende vergoeding komt dan goed van 
pas; 
 

• Een vergoeding in geval van overlijden van 12 500 euro of de terugbetaling van de 
begrafeniskosten tot een bedrag van 5 000 euro. 
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Voornaamste uitsluitingen: wat is niet verzekerd? 
 

• Ongevallen waarop de arbeidsongevallenwet van toepassing is; 
• Ongevallen op de arbeidsweg van of naar uw bedrijf; 
• Ongevallen van personen ouder dan 75 jaar; 
• Opzet; 
• Zware fout zoals dronkenschap. 

 
 

Ook dit moet u zeker weten! 
 

• Als uw helper een ongeval op de weg heeft, is dit ongeval wel verzekerd als u uw 
helper in het kader van uw bedrijfsactiviteit de weg op stuurt; 

 
• Ook wanneer uw helper klusjes opknapt bij iemand van de bedrijfsleiding thuis, is 

hij verzekerd. 
 

• Personen die inwonen bij de bedrijfsleiding worden niet beschouwd als 
onbezoldigde helpers. 
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VII Ongevallenverzekering op basis van  
een overeengekomen jaarloon 
 
Bedrijfsleiders zitten nooit stil. Ze zijn constant in de weer: met het werk, het gezin, de 
zakenvrienden … De kans op een ongeval is dus reëel. Zorg er daarom voor dat u een 
afzonderlijke verzekering sluit voor de bedrijfsleiding, zodat die mensen zich geen financiële 
zorgen hoeven te maken over medische verzorging en inkomensverlies na een ongeval op 
het werk of in hun privéleven. 
  

Doelgroep 
 
Bedrijfsleider, zaakvoerders, werkende vennoten, … 
 

Wie is verzekerd? 
 
Elke bedrijfsleider die in het bedrijf werkt kan worden verzekerd. 
 

Wat is verzekerd? 
 

• De kosten voor geneeskundige verzorging en de aanverwante kosten: 
 

• Een vergoeding voor het inkomensverlies als de bedrijfsleider tijdelijk 
arbeidsongeschikt is; 

 
• Een vergoeding als de bedrijfsleider blijvend invalide blijft. Zelfs als iemand 

bepaalde handelingen opnieuw kan uitvoeren, is het mogelijk dat hij of zij voor het 
verdere leven een blijvende handicap meedraagt. Voor deze blijvende invaliditeit 
ontvangt de bedrijfsleider een vergoeding; 
 

• Een bijkomende tegemoetkoming in geval van ernstige blijvende letsels (67% 
invaliditeit of meer). Na een ernstig blijvend letsel kan er lange tijd hulp van derden 
nodig zijn, of zijn er misschien aanpassingen nodig aan de wagen of woning (lift 
installeren, deuren verbreden). Een bijkomende vergoeding komt dan goed van pas; 

 
• Een vergoeding in geval van overlijden van of de terugbetaling van de 

begrafeniskosten. 
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Voornaamste uitsluitingen: wat is niet verzekerd? 
 
Deze verzekering heeft enkele belangrijke uitsluitingen. Dit zijn de voornaamste: 

• We verzekeren geen ongevallen die gebeuren als een bedrijfsleider bezoldigd in 
een bedrijf werkt. Op dat moment is de arbeidsongevallenverzekering immers van 
toepassing;  

• Zelfdoding en de gevolgen van poging tot zelfdoding; 
• Ongevallen veroorzaakt door opzet of door een zware fout zoals dronkenschap; 
• Ongevallen die gebeuren met een luchtvaartuig tenzij als gewoon passgier; 
• Ongevallen die gebeuren tijdens winstgevende sportbeoefening of tijdens het in 

competitieverband beoefenen van gevechtssporten, gemotoriseerde sporten, ski, 
skeleton en bobslee, trainingen inbegrepen; 

 

Ook dit moet u zeker weten! 
 

• Een aantal activiteiten zijn verzekerbaar mits een bijpremie: 
o ongevallen als bestuurder van een motorfiets van 50 cc of meer; 
o ongevallen overkomen bij alpinisme, speleologie, diepzeeduiken, 

valschermspringen of deltavliegen; 
 

• Deze verzekering komt niet tussen bij ziekte; 
 

• De verzekerde moet jonger dan 60 jaar zijn bij de aanvang van de verzekering; 
 

• Voor deze verzekering geldt geen medische acceptatie. 
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VIII Ongevallenverzekering gezinsleden 
 
Hoe vaak vraagt u aan uw kinderen om even mee te helpen in de zaak?  
En wat als u uw zoon naar de voorraadkamer stuurt voor een fles water en hij valt van de 
keldertrap? Gebeurde dat ongeval dan in zijn privéleven of terwijl hij hielp in de zaak?  
Om zeker te zijn, kunt u uw gezinsleden het best verzekeren in de ongevallenverzekering 
gezinsleden. Dan zijn ze altijd verzekerd, zowel in hun privéleven als bij u in de zaak. 
 

Doelgroep 
 
Elke bedrijfsleider die bescherming wil voor zichzelf en zijn gezin. 
 
Wie is verzekerd? 
 
De bedrijfsleider en iedereen van zijn gezin kan worden verzekerd. 
 

Wat is verzekerd? 
 
Deze verzekering dekt vrijwel alle ongevallen in het privéleven van uw gezinsleden: thuis, 
tijdens het sporten, op school, in het verkeer, op reis. 
Bovendien dekt deze verzekering ook de ongevallen die uw gezinsleden overkomen als ze  
onbezoldigd helpen in het bedrijf: 
 
We verlenen waarborg voor de volgende kosten en vergoedingen:  
 

• De terugbetaling van de kosten voor geneeskundige verzorging en aanverwante 
kosten; 
 

• Een vergoeding in geval van blijvende invaliditeit.  Zelfs als uw gezinslid bepaalde 
handelingen opnieuw kan uitvoeren, dan is het mogelijk dat hij of zij voor de rest 
van zijn leven een blijvende handicap meedraagt. Daarvoor ontvangt de getroffene 
een vergoeding; 
 

• Een bijkomende tegemoetkoming in geval van ernstige blijvende letsels (invaliditeit 
van 67% of meer). Na een ernstig blijvend letsel kan er lange tijd hulp van derden 
nodig zijn, of zijn er misschien aanpassingen nodig aan de wagen of woning (lift 
installeren, deuren verbreden). De verzekerde ontvangt daarvoor een bijkomende 
financiële tegemoetkoming; 
 

• Een vergoeding voor de nabestaanden  in geval van overlijden, en de terugbetaling 
van de begrafeniskosten tot een bedrag van 5 000 euro. 
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Voornaamste uitsluitingen: wat is niet verzekerd? 
 
De verzekering heeft enkele belangrijke uitsluitingen. Dit zijn de voornaamste: 
 

• We verzekeren geen ongevallen die gebeuren als uw gezinsleden bezoldigd in uw 
bedrijf werken. Daarvoor moet u immers de verplichte arbeidsongevallen-
verzekering sluiten;  
 

• Zelfdoding en de gevolgen van poging tot zelfdoding; 
 

• Ongevallen veroorzaakt door opzet of door een zware fout zoals dronkenschap; 
 

• Ongevallen die gebeuren met een luchtvaartuig tenzij als gewoon passgier; 
 

• Ongevallen die gebeuren tijdens winstgevende sportbeoefening of tijdens het in 
competitieverband beoefenen van gevechtssporten, gemotoriseerde sporten, ski, 
skeleton en bobslee, trainingen inbegrepen; 

 

Ook dit moet u zeker weten! 

• Een aantal activiteiten zijn verzekerbaar mits een bijpremie: 
o ongevallen als bestuurder van een motorfiets van 50 cc of meer; 
o ongevallen overkomen bij alpinisme, speleologie, diepzeeduiken, 

valschermspringen of deltavliegen; 
 

• Iedereen die met naam als verzekerde wordt vermeld, blijft verzekerd tot de leeftijd 
van 75 jaar.  
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Wettelijk verplichte vermeldingen 
 

• De KBC-Bedrijfspolis Personeelsverzekeringen kan één of meer van de volgende 
verzekeringen bevatten: 
 

Verplichte verzekering 
arbeidsongevallen  

Dit is een arbeidsongevallenverzekering. 

Verzekering gewaarborgd loon na een 
arbeidsongeval 

Dit is een ongevallenverzekering. 

Aanvullende verzekering 
arbeidsongevallen 

Dit is een ongevallenverzekering. 

Ongevallenverzekering privéleven op 
basis van de arbeidsongevallenwet  

Dit is een ongevallenverzekering. 

Bijstand personeel Dit is een bijstandsverzekering voor personen 

Ongevallenverzekering onbezoldigde 
helpers 

Dit is een ongevallenverzekering.  

Ongevallenverzekering op basis van een 
overeengekomen jaarloon 

Dit is een ongevallenverzekering 

Ongevallenverzekering gezinsleden Dit is een ongevallenverzekering 

 
• Op dit product is het Belgisch recht van toepassing. 
• De verzekeringen in deze polis gelden voor één of drie jaar. De polis wordt op de vervaldag 

telkens stilzwijgend verlengd voor opeenvolgende periodes van dezelfde duur als de 
initiële periode die is overeengekomen, tenzij hij wordt opgezegd uiterlijk 3 maanden voor 
de hoofdvervaldag.  

• Uw tussenpersoon is het eerste aanspreekpunt voor uw klachten. Als u niet tot 
overeenstemming komt, kunt u terecht bij KBC-Klachtenmanagement, Brusselsesteenweg 
100, 3000 Leuven, klachten@kbc.be, tel. 0800 620 84 (gratis) of 078 15 20 45 (betalend), 
fax 016 86 30 38. Komt u niet tot een passende oplossing, dan kunt u zich richten tot de 
Ombudsman van de Verzekeringen, die optreedt voor de hele sector, de Meeûsplantsoen 
35, 1000 Brussel, info@ombudsman.as, www.ombudsman.as.  
U behoudt evenwel steeds het recht om een gerechtelijke procedure in te leiden.  

Voor een offerte van de KBC-Bedrijfspolis Personeelsverzekeringen kunt u terecht bij uw    
KBC-verzekeringstussenpersoon. 
 

 


