
 

 

PRIVÉLEVEN – BEDIENDEPERSONEEL 
 

A. Waarborgen van de verzekeringsuitbreiding:  
 
Deze waarborg voorziet in de volgende vergoedingen. 

• Overlijden en blijvende werkongeschiktheid  
Betaling van een vergoeding, berekend in functie van de gewaarborgde jaarbezoldiging op voltijdse basis, 
met verwijzing naar de wet van 10 april 1971, exclusief KB 530, t.t.z. geen indexering van de renten bij 
overlijden en blijvende werkongeschiktheid, berekend in functie van de gewaarborgde jaarbezoldiging. 

• Tijdelijke werkongeschiktheid  
Betaling van een dagvergoeding, voor zover er werkelijk loonverlies geleden wordt, tot beloop van 90 % van 
het gemiddeld dagloon berekend in functie van de gewaarborgde jaarbezoldiging, na tegemoetkoming van 
de ziekte- en invaliditeits-verzekering of gelijkaardig organisme, vanaf de 31ste dag na het ongeval en 
gedurende maximum 365 dagen te rekenen vanaf de dag van het ongeval. Als de getroffene tewerkgesteld 
is in meerdere deeltijdse arbeidsovereenkomsten, dan wordt de gewaarborgde jaarbezoldiging vastgesteld 
rekening houdend met de onderscheiden arbeidsovereenkomsten. 

• Behandelingskosten 
Terugbetaling, na tegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering of een gelijkaardig organisme, 
voor zover ze opgenomen zijn in de nomenclatuur van het RIZIV-tarief en tot beloop van éénmaal dit tarief, 
tot aan de consolidatiedatum en ten hoogste gedurende een termijn van drie jaar te rekenen vanaf de dag 
van het ongeval. 

• Prothesekosten  
Er wordt evenwel nader bepaald dat de terugbetaling beperkt is tot de volgende bedragen. 

- Tandprothesen:  
De kosten voor tandprothese worden éénmalig terugbetaald tot 422,37 EUR  per ongeval. 

- Brilschade (voor zover er een lichamelijk letsel is aangetoond): 
De kosten voor brilschade worden éénmalig terugbetaald tot 112,63 EUR per ongeval. 

- Voor de prothesekosten andere dan tanden en brillen is er een éénmalige tussenkomst per prothese. 
Er kunnen meerdere prothesen ten laste genomen worden. De totale tussenkomst voor deze 
prothesen is evenwel beperkt tot 3.519,74 EUR per ongeval. 

• Vrijstelling  
Voor de waarborg “behandelingskosten” en “prothesekosten” is de vrijstelling bepaald op 21,12 EURO per 
verzekerde per ongeval. 

• Indexeringsclausule 
Rekening houdend met de koppeling aan de index der consumptieprijzen van de wettelijke 
maximumbezoldiging, voorzien door artikel 39 van de arbeidsongevallenwetgeving van 10 april 1971, zullen 
de bedragen vermeld onder de rubrieken “Prothesekosten” en “Vrijstelling” dezelfde schommelingen 
ondergaan. 

Bijgevolg zullen deze bedragen bij de jaarlijkse vervaldag automatisch aangepast worden in functie van de 
laatste index die een verhoging van de wettelijke maximumbezoldiging  tot gevolg had. 

De basisindex voor de berekening van deze bedragen is eveneens op 101,93 (basis 1971) vastgesteld zoals 
dit tevens voor de wettelijke maximumbezoldiging het geval is. 

• Gewaarborgde jaarbezoldiging  
Voor de berekening van de vergoedingen overlijden, blijvende werkongeschiktheid en tijdelijke 
werkongeschiktheid.  

- Voor de bedienden : twaalf maal het vast gedeelte van het bruto-maandloon op de dag van het ongeval ; 
 

De totale gewaarborgde jaarbezoldiging mag niet meer dan 125.000,00 euro per persoon en per jaar 
bedragen. 

 

 



 

 

 

B. Draagwijdte van de waarborg “Privé-leven ”  

• Begrip “ongeval” 
Onder ongeval wordt verstaan de plotselinge gebeurtenis waarvan de oorzaak of één van de oorzaken 
buiten het organisme van het slachtoffer ligt en die een lichamelijk letsel veroorzaakt. 

Ethias staat slechts in voor de rechtstreekse gevolgen van het ongeval. 

Worden eveneens als ongeval beschouwd en zijn bijgevolg gedekt : 

1. ziekten, besmettingen en infecties die het rechtstreeks gevolg zijn van een ongeval ; 
2. bevriezing, zonnesteek, verdrinking, hydrocutie alsook alle andere gevolgen van onvrijwillige 

onderdompeling ; 
3. vergiftiging, intoxicatie of verstikking van accidentele of criminele aard ; 
4. lichamelijke letsels opgelopen in staat van wettelijke zelfverdediging of ingevolge het redden van in 

gevaar verkerende personen, dieren of goederen ; 
5. letsel die voortspruiten uit aanslagen op of aanrandingen van een verzekerde;  
6. dierenbeten of insectensteken en hun gevolgen ; 
7. de rechtstreekse gevolgen van een lichamelijke inspanning, voor zover ze zich onmiddellijk en 

plotseling manifesteren, zoals o.a. hernia’s breuken of spierscheuringen, distorsies, spierverrekkingen, 
verstuikingen, ontwrichtingen, … ; 

8. lichamelijke letsels veroorzaakt door een ongeval ten gevolge van een ziekelijke toestand van het 
slachtoffer; er wordt bepaald dat de pathologische gevolgen voortspruitend uit deze ziekelijke toestand 
niet verzekerd zijn. 
 

• Sportbeoefening  
Sportbeoefening op recreatief en amateuristisch vlak is gedekt met uitsluiting van : 

- Sportbeoefening in competitieverband; 
- Gemotoriseerde sporten; 
- Bergbeklimmen lang niet-gebaande wegen of gletsjers; 
- Luchtsporten zoals o.a. parachutisme, parasailing, zweefvliegen, delta-plane,…  

 

• Uitsluitingen 
Zijn van de verzekering uitgesloten alsmede hun gevolgen : 

1. ziekten, beroerte, zenuwaanvallen, duizeligheid, epilepsie, niet traumatische hernia’s, rugklachten die 
geen spierscheuringen veroorzaken, verkoudheden en, in het algemeen, de gevolgen van 
klimatologische invloeden, behalve wanneer ze het gevolg zijn van een erkend ongeval overkomen in 
de omstandigheden zoals vermeld in ‘begrip “ongeval”’. 

2. ongevallen veroorzaakt door een opzettelijke daad van de verzekerde en/of de begunstigde; zelfmoord 
of poging tot zelfmoord; vrijwillige verminkingen ; 

3. ongevallen overkomen ten gevolge van een gevecht, behalve wanneer de verzekerde zich in staat van 
wettig zelfverdediging bevindt ; 

4. ongevallen overkomen ten gevolge van een aardbeving ; 
5. ongevallen overkomen aan een verzekerde die zich in een toestand bevindt van dronkenschap, 

alcoholintoxicatie, zinsverbijstering of die onder invloed is van verdovende middelen, tenzij het 
slachtoffer of zijn rechthebbenden het bewijs leveren dat er geen oorzakelijk verband bestaat tussen 
het ongeval en deze toestand ; 

6. verergering van de gevolgen van het ongeval ingevolge verstrekte zorgen door een persoon die niet 
beschikt over de vereiste bekwaamheden voor het uitoefenen van de geneeskunde ; 

7. de schade voortspruitend uit het gebruik van springstoffen of uit nucleaire energie welke onder 
toepassing valt van de Conventie van Parijs (wet van 18 juli 1966) of alle andere wettelijke bepalingen 
welke deze wetgeving zouden vervangen, wijzigen of aanvullen ; 

8. ongevallen tijdens oproer of stakingen, behalve indien bewezen werd dat het slachtoffer er niet actief 
aan deelgenomen heeft. 

9. ongevallen voortspruitend uit ongeacht welke winstgevende bijactiviteiten met inbegrip van de 
daarvoor nodige verplaatsingen. 

 

 


