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arbeidsongeval

Elk ongeval dat zich voordoet
tijdens en door de uitvoering van het
arbeidscontract of het ongeval dat zich
voordoet op de weg naar en van het
werk en ten laste wordt genomen door
de verzekeraar Arbeidsongevallen.

economische invaliditeit

p. 2

Een vermindering, als gevolg van
een fysiologische invaliditeit, van de
arbeidsgeschiktheid van de verzekerde.
De graad hiervan wordt bepaald in
functie van het beroep dat de verzekerde
uitoefent en rekening houdend met
zijn mogelijkheden van readaptatie in
winstgevende beroepen die verenigbaar
zijn met zijn beroepsverleden, zijn
kennis en zijn bekwaamheden, zoals
die mogelijkheden voorkomen in
normale voorwaarden van de algemene
arbeidsmarkt.
fysiologische invaliditeit

Een vermindering van de fysieke
integriteit van de verzekerde, als gevolg
van een arbeidsongeval, een ongeval
in het privé-leven of een ziekte,
naargelang wat vermeld wordt in het
groepsverzekeringsreglement.

hoofdstuk 1 - omvang van de
verzekering
1 - voorwerp van de 		
		 verzekering

Art.

De huidige verzekering heeft tot doel
de verzekerde te beschermen tegen de
economische nadelen te wijten aan
invaliditeit.
VIVIUM verbindt zich op het einde van
de in de bijzondere voorwaarden bepaalde
wachttijd tot
•

 e betaling van de verzekerde rente aan
d
de begunstigde.
Het jaarlijks bedrag van de rente is
vastgesteld in de bijzondere voorwaarden;

•

 e terugbetaling van de premie (taks
d
niet inbegrepen) aan de onderneming
en/of aan de verzekerde voor zover deze
daadwerkelijk werd betaald,

onderneming

De fysische persoon of de
rechtspersoon die deze verzekering heeft
onderschreven ten gunste van de in het
groepsverzekeringsreglement bepaalde
personen.

ongeval

Een plotse gebeurtenis die
onafhankelijk van de wil van de
verzekerde een lichamelijk letsel
veroorzaakt en waarvan de oorzaak
vreemd is aan het organisme van deze
laatste.

ongeval in het privé-leven

Elk ongeval dat geen arbeidsongeval is.

verzekerde

Het personeelslid van de onderneming
dat aan de aansluitingsvoorwaarden
beantwoordt die door het
groepsverzekeringsreglement zijn
vastgesteld en op het hoofd van wie de
verzekering gesloten wordt.

wachttijd

De in het groepsverzekeringsreglement
bepaalde termijn tijdens dewelke geen
prestatie door VIVIUM verschuldigd
is en die op de eerste dag van de
invaliditeit begint.

wanneer hetzij de fysiologische, hetzij de
economische invaliditeitsgraad ten minste
25 % bereikt, in evenredigheid met de
erkende invaliditeitsgraad.
De rente die in aanmerking wordt genomen,
is deze die overeenkomt met de op het
ontstaan van de invaliditeit betaalde premie.
Hetzelfde geldt voor de terug te betalen
premie.
De rente en de premie die in aanmerking
genomen worden bij het ontstaan van de
invaliditeit, worden niet meer aangepast op
de vervaldatum van het contract, zolang de
invaliditeit duurt, behalve toepassing van
artikel 8.
Art.

2 - duur van de prestaties

A.		 Begin van de prestaties

Het recht op prestaties ontstaat bij
het verstrijken van de in de bijzondere
voorwaarden bepaalde wachttijd, voor zover:
•

 etzij de fysiologische, hetzij de
h
economische invaliditeitsgraad van de
verzekerde ten minste 25 % bereikt,

•

 eze invaliditeit zonder onderbreking
d
een langere termijn beslaat dan de
wachttijd.

De wachttijd begint te lopen op de eerste
dag van de invaliditeit, vastgesteld door
de raadgevende geneesheer van VIVIUM
op basis van in een medisch getuigschrift
vermelde inlichtingen.
Bij terugval, wat ook de oorzaak ervan
is, binnen een termijn van negentig
dagen, te rekenen vanaf het einde van
een gewaarborgde invaliditeit, wordt de
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wachttijd niet meer toegepast.
B.		 Einde van de prestaties

De prestaties worden beëindigd:
•

 anneer de graden van de fysiologische
w
en de economische invaliditeit lager
worden dan 25 %;
bij overlijden van de verzekerde;
op de normale pensioenleeftijd
bepaald in het reglement van de
groepsverzekering of, indien dit vroeger
is, op de datum waarop het pensioen of
het prepensioen begint te lopen.

•
•

3 - berekeningsbasis van de
		 prestaties

Art.

De prestaties worden evenredig
berekend in functie van de hoogste
tussen de fysiologische en economische
invaliditeitsgraad.
Indien deze graad 67 % bereikt, worden de
prestaties berekend alsof de graad 100 %
bereikt.
Indien deze graad 25 % niet bereikt,
worden de prestaties niet verschuldigd door
VIVIUM.
Art.

4 - vaststelling van de
duur en de graad van
invaliditeit

1. De duur en de graad van de invaliditeit

worden vastgesteld door de raadgevende
geneesheer van VIVIUM op basis van
de medische inlichtingen meegedeeld
door de verzekerde. De fysiologische
invaliditeitsgraad word vastgesteld door
verwijzing naar het officieel Belgisch
Barema der Invaliditeiten.

2. De beslissing van VIVIUM wordt

schriftelijk aan de onderneming
meegedeeld. Deze beslissing wordt
beschouwd als aanvaard door de
partijen, indien niet binnen de maand
aan VIVIUM schriftelijk kennis wordt
gegeven van oneensgezindheid.

Art.

5 - territoriale draagwijdte
van de waarborg

De waarborg strekt zich uit over heel de
wereld, voor zover VIVIUM daadwerkelijk
controle kan uitoefenen op de oorzaken en
de graad van de invaliditeit.
Art.

6 - uitsluitingen

Is niet gedekt de invaliditeit
1.	die het gevolg is van een risico niet

gedekt in geval van overlijden door de
hoofdverzekering;
2.	die voortkomt van subjectieve,
psychische of neurologische stoornissen,
wanneer deze geen objectieve
symptomen vertonen of waarbij geen
hospitalisatie noodzakelijk was;
3.	die voortkomt van alcoholisme,
toxicomanie, misbruik van
geneesmiddelen;
4.	die het gevolg is van een ongeval
waarvan de verzekerde het slachtoffer
is terwijl hij in staat van alcoholische
intoxicatie was of onder invloed was van
verdovende middelen, zinsbegoochelende middelen of enige andere
drugs, tenzij de verzekerde bewijst dat
deze omstandigheden in geen enkel
oorzakelijk verband staan met het
ontstaan van de invaliditeit;
5.	die voortkomt van een aandoening of
een invaliditeit die reeds bestond op
het ogenblik van de aansluiting van de
verzekerde bij de groepsverzekering.
Indien de verzekerde reeds langer dan
een jaar bij de groepsverzekering is
aangesloten en gedurende deze periode
geen invaliditeit heeft opgelopen die
het gevolg is van de reeds bestaande
oorzaak, worden de prestaties van
VIVIUM verschuldigd in geval van
invaliditeit na deze periode;
6.	die voortkomt van radioactiviteit en van
de ioniserende stralingen, behalve als zij
het gevolg is van stralingen die medisch
noodzakelijk zijn;
7.	die voortkomt van zwangerschap,
gedurende het wettelijke
zwangerschapsverlof.
Is niet gedekt, behalve indien ze
uitdrukkelijk vermeld wordt in een
aanhangsel aan het contract van de
verzekerde en mits betaling van de
overeenstemmende bijpremie, de invaliditeit
die voortvloeit uit:
A.	het gebruik, als bestuurder, passagier
of bemanningslid van elk voertuig van
welke aard ook, dat deelneemt aan
sportproeven, -competities of
-wedstrijden, of aan de voorbereiding
ervan;
B.	de beoefening, binnen het kader van
sportproeven of -competities, met
inbegrip van trainingen, van het
paardrijden, de wintersport en het
alpinisme;
C.	de beoefening als beroepsspeler of
bezoldigde amateur van gelijk welke
sport;

D.	de beoefening van volgende sporten:
boksen, catch, jiu-jitsu, karate,
worstelen, pancratium en andere
krijgskunsten, diepzeeduiken met
een zelfstandig ademhalingsapparaat,
speleologie, skeleton, valschermspringen,
zweefvliegen, delta-planning, rugby,
bobsleeën.
7 - einde van de 				
		 verzekering

Art.

Deze verzekering wordt stopgezet
• op de in het reglement bepaalde
eindvervaldag;
•

in geval van premievrijmaking, afkoop,
verbreking of vernietiging van de
hoofdverzekering;

•

in geval van verbreking van de
aanvullende verzekering. De
onderneming heeft het recht om de
premiebetaling voor deze aanvullende
verzekering op om het even welk
ogenblik en los van de hoofdverzekering
stop te zetten.

Door de stopzetting van de verzekering door
de onderneming en door de afkoop door de
verzekerde wordt er geen einde gemaakt aan
de prestaties voor een invaliditeit die aan de
datum van de stopzetting of van de afkoop
voorafgaat.
De prestaties blijven verschuldigd
overeenkomstig de bepalingen van het
artikel 2. In geen geval kunnen zij verhogen.
8 - facultatieve clausule:
		
stijgende rente

Art.

Wanneer voorzien wordt dat de rente
stijgt volgens een in het reglement van de
groepsverzekering vastgesteld percentage,
stijgt het bedrag van de verzekerde rente elk
jaar volgens het vastgesteld percentage ten
opzicht van het bedrag van het vorige jaar.
De eerste verhoging wordt toegepast op
de eerste dag van de burgerlijke maand die
volgt op de eerste verjaardag van het begin
van de prestaties.
hoofdstuk 2 administratieve
beschikkingen: het leven van
het contract
9		
		
		

Art.

verplichtingen van de
partijen bij de 			
onderschrijving van 		
het contract

Bij het afsluiten van het contract, moeten de
onderneming en de verzekerde nauwkeurig,
volledig en zonder verzwijging aan
VIVIUM alle elementen verstrekken die
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p. 3

zij redelijkerwijs moeten beschouwen als
gegevens die van invloed kunnen zijn op de
beoordeling van het risico door VIVIUM.
Wanneer het opzettelijk verzwijgen of het
opzettelijk onjuist meedelen van gegevens
VIVIUM misleidt bij de beoordeling van
het risico, is het contract nietig. De premies
die vervallen zijn tot op het ogenblik waarop
VIVIUM kennis heeft gekregen van het
opzettelijk verzwijgen of het opzettelijk
onjuist mededelen van gegevens, komen
haar toe. De prestaties van VIVIUM zijn
niet meer verschuldigd en de prestaties die
door haar zouden zijn gestort alvorens zij
kennis had van de niet verstrekte gegevens,
moeten aan haar terugbetaald worden.
10 - verplichtingen bij het
		
ontstaan van 			
		
invaliditeit

Art.

A.		 Verklaring van de invaliditeit

De onderneming en de verzekerde moeten
onmiddellijk via een medisch getuigschrift
elke invaliditeit verklaren die verzekerde
prestaties kan meebrengen en dit ten laatste
binnen de zestig dagen, te rekenen vanaf het
ontstaan van de invaliditeit. Dit medisch
getuigschrift vermeldt de aard, het begin,
het verloop en de gevolgen van de ziekte,
alsmede de graad en de vermoedelijke duur
van de invaliditeit. In geval van ongeval,
wordt een bijkomende aangifte die de
omstandigheden en de gevolgen van het
ongeval vermelden, vereist. Indien aan deze
verplichting niet wordt voldaan, is geen
prestatie retroactief verschuldigd, tenzij de
onderneming of de verzekerde aantoont
dat deze verklaring zo vlug als mogelijk
gedaan is. Nochtans is geen enkele prestatie
verschuldigd indien de verklaring niet
gedaan wordt binnen een tijdspanne van één
jaar, te rekenen vanaf het ontstaan van de
invaliditeit. De premies blijven opeisbaar tot
op het ogenblik dat VIVIUM het recht op
de prestaties aan de verzekerde erkent.

Bij verzuim, waardoor er voor VIVIUM
een nadeel ontstaat, zal de begunstigde de
ten onrechte ontvangen prestaties terug
moeten betalen. Indien de begunstigde met
bedrieglijke intentie heeft gehandeld, mag
VIVIUM de waarborg van de hand wijzen
en deze aanvullende verzekering bij een
aangetekende brief opzeggen. In dit geval
eindigt de aanvullende verzekering 30 dagen
vanaf de dag die volgt op het voorleggen bij
de post van de aangetekende brief.
D.		 Wijziging van de beroeps		 activiteit van de verzekerde
De onderneming en de verzekerde moeten
VIVIUM binnen de 90 dagen elke wijziging
of de stopzetting van de beroepsactiviteit
van de verzekerde mededelen.
In geval van vertrek uit de onderneming
wordt het contract opgezegd met ingang op
de vertrekdatum.
Binnen de 30 dagen na de mededeling
van een wijziging in de beroepsactiviteit
laat VIVIUM de onderneming en de
verzekerde weten dat de wijziging die zich
heeft voorgedaan, van die aard is dat, indien
VIVIUM bij de afsluiting van het contract
er kennis van zou hebben gehad:
•

o fwel zij het contract tegen dezelfde
voorwaarden zou hebben afgesloten;
in dit geval wordt het contract niet
gewijzigd;

•

o fwel zij het contract tegen andere
voorwaarden zou hebben afgesloten;
in dit geval stelt VIVIUM voor dat
het contract wordt aangepast aan de
voorwaarden en het tarief die gelden
voor de nieuwe beroepsactiviteit van de
verzekerde met ingang op de dag van de
wijziging. Weigert de onderneming de
voorgestelde contractswijziging of indien
het voorstel 30 dagen na de ontvangst
ervan niet aanvaard wordt, dan mag
VIVIUM het contract binnen de
14 dagen opzeggen met ingang op de
dag van de wijziging.

B.		 Controle van de invaliditeit

Om de werkelijkheid, de graad en de duur
van de invaliditeit te laten controleren, moet
namelijk de verzekerde:

Indien de mededeling niet gebeurt binnen
de hierboven gestelde termijn, mag
VIVIUM

•

•

•

zijn behandelende geneesheer machtigen
aan de raadgevende geneesheer van
VIVIUM alle inlichtingen te verstrekken
over zijn gezondheidstoestand;
z ich desgevallend, op kosten van
VIVIUM onderwerpen aan een medisch
onderzoek uitgevoerd door een door
VIVIUM aangeduide geneesheer.

C.		 Wijziging van de invaliditeitsgraad

De onderneming en de verzekerde moeten
VIVIUM op de hoogte brengen van elke
wijziging in de invaliditeitsgraad.

p. 4

indien de onderneming of de verzekerde
met bedrieglijke intenties hebben
gehandeld, het contract opzeggen en
dient de begunstigde de onterecht
ontvangen vergoedingen aan VIVIUM
terug te betalen.
De premies die vervallen zijn tot het
ogenblik waarop kennis heeft gekregen
van het bedrog, zijn haar bij wijze van
schadevergoeding verschuldigd. Deze
opzegging wordt met een aangetekende
brief meegedeeld binnen de 30 dagen na
de dag waarop zij kennis heeft gekregen
van de wijziging of de stopzetting van
de beroepsactiviteit van de verzekerde.

De opzegging gaat in op datum van
die wijziging of stopzetting van de
beroepsactiviteit;
•

indien de verzwijging niet opzettelijk is
gebeurd, het contract al naargelang het
geval opzeggen of aanpassen, overeenkomstig de bepalingen van de wet.

Art.

11 - procedure in geval van
betwisting

Indien de partijen niet akkoord gaan
over het bestaan, de duur of de graad van
invaliditeit, zal de zaak in gemeenschappelijk
overleg definitief en onherroepelijk
kunnen beslecht worden door twee
geneesheren-deskundigen, de ene aangeduid
door de begunstigde en de andere door
VIVIUM.
Ingeval van onenigheid tussen die twee
geneesheren-deskundigen zullen ze een
derde aanduiden die in België woont, om
uitspraak te doen. In dit geval, verenigen de
drie geneesheren zich in college. Indien geen
overeenstemming bereikt wordt, geeft de
beslissing van de derde geneesheer de
doorslag.
Die beslissing bindt onherroepelijk de
partijen die zich uitdrukkelijk verplichten de
besluiten van het verslag te aanvaarden.
Indien één der partijen geen geneesheer
aanwijst of indien de twee gekozen
geneesheren geen overeenstemming bereiken
over de keuze van de derde geneesheer,
wordt de geneesheer of de derde deskundige
door de Voorzitter van de Rechtbank van
Eerste Aanleg van de woonplaats van de
begunstigde aangeduid, op verzoek van de
meest gerede partij.
Elk van de partijen draagt de kosten en
erelonen van de geneesheer die zij aanduidt
of die haar wordt toegewezen. De kosten
en erelonen van de derde deskundige en de
kosten van de gespecialiseerde onderzoeken
worden bij helften gedragen door elk van de
partijen.
De geneesheren-deskundigen worden
vrijgesteld van alle gerechtelijke
formaliteiten.
Art.

12 - betalingsmodaliteiten
van de prestaties

De prestaties zijn betaalbaar in maandelijkse
delen op de eerste dag van elke burgerlijke
maand, na vervallen termijn. De eerste maal,
door een begin-prorata betaalbaar de eerste
dag van de burgerlijke maand, die volgt op
het einde van de wachttijd. De laatste maal,
door een eind-prorata betaalbaar wanneer de
prestaties ophouden verschuldigd te zijn.
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13 - aanpassing van het 		
		
contract

Art.

Indien VIVIUM de voorwaarden van
de bijkomend verzekering van het
invaliditeitsrisico en haar tarief of enkel haar
tarief wijzigt, past zij deze overeenkomst aan
op de volgende jaarlijkse vervaldag. Zij stelt
de onderneming minstens 120 dagen vóór
die vervaldag van deze aanpassing in kennis.
De onderneming mag deze bijkomende
verzekering evenwel binnen de 90 dagen
na de kennisgeving van deze aanpassing
opzeggen.
Na die termijn worden de nieuwe
voorwaarden door de partijen als aanvaard
beschouwd.
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