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begunstigde

De in het groepsverzekeringsreglement
omschreven persoon ten gunste van
wie de verzekerde prestaties worden
uitgekeerd.

blijvende en volstrekte invaliditeit

Wanneer de fysiologische
invaliditeitsgraad en de economische
invaliditeitsgraad beide definitief ten
minste 67 % bereiken.

economische invaliditeit

Een vermindering 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 ongeval. De fysiologische
invaliditeitsgraad wordt vastgesteld
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volgens het Officieel Belgisch Barema
der Invaliditeiten.

hoofdstuk 1 - omvang van de
verzekering

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.
Door uitbreiding worden met
ongevallen gelijkgesteld :
1. de verdrinking ;
2. de gas- of dampinademing en de
opslorping van giftige of b ijtende
stoffen ;
3. de lichamelijke aandoeningen die
rechtstreeks en uitsluitend
voortvloeien uit een gewaarborgd
ongeval of uit een reddingspoging
van mensen of van goederen in
gevaar.

1 - voorwerp van de 		
		 verzekering

Art.

De huidige verzekering heeft tot doel de
verzekerde te beschermen in geval van
ongeval.
VIVIUM verbindt zich het kapitaal, dat in
de bijzondere voorwaarden vermeld staat,
uit te betalen, wanneer de verzekerde het
slachtoffer is van een ongeval dat binnen
de 365 dagen die volgen op de dag van het
ongeval, teweegbrengt:
- hetzij het overlijden;
-	hetzij de blijvende en volstrekte
invaliditeit.
Deze aanvullende verzekering wordt
toegestaan onder dezelfde algemene
en bijzondere voorwaarden als de
hoofdverzekering, tenzij met betrekking tot
de hierna volgende bepalingen.
Art.

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.

2 - uitsluitingen

Zijn van deze aanvullende verzekering
uitgesloten:
1.	de ongevallen die voortvloeien uit een
door de hoofdverzekering niet gedekt
overlijdensrisico;
2.	de zelfmoord en de zelfmoordpoging
van de verzekerde;
3.	de ongevallen die de verzekerde
overkomen, wanneer hij zich onder
invloed van verdovende middelen of in
staat van alcoholische intoxicatie
bevindt, behalve wanneer de
begunstigde bewijst dat er geen
enkel oorzakelijk verband bestaat
tussen het ongeval en de genoemde
omstandigheden;
4.	de ongevallen die veroorzaakt worden
door andere ioniserende stralingen dan
noodzakelijke medische bestralingen;
5. de ongevallen die de verzekerde
overkomen bij een luchtreis die hij niet
als passagier uitvoert;
6.	de ongevallen die de verzekerde
overkomen:
- bij de beoefening van één der
volgende sporten : bobslee, skeleton,
speleologie, diepzeeduiken met
zelfstandig ademhalingsapparaat,
boksen, parachutisme;
- bij de beoefening van gelijk welke
hierboven niet vermelde sport in een
andere hoedanigheid dan als nietbetaalde liefhebber;
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-	bij de deelneming aan competities
voor motorvoertuigen, met inbegrip
van de oefeningen en de proeven.
Art. 3 - einde van de verzekering

Deze verzekering wordt stopgezet
•

o p de in het reglement van de
groepsverzekering vermelde
eindvervaldag en ten laatste op de 65ste
verjaardag van de verzekerde;

•

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

•

in geval van verbreking van de
aanvullende verzekering;

•

in geval gegevens opzettelijk werden
verzwegen of valse verklaringen werden
afgelegd die VIVIUM in dwaling
kunnen brengen met betrekking tot de
omvang en het bedrag van zijn
verplichtingen. In dit geval kan
VIVIUM eveneens de teruggave van de
uitbetaalde prestaties eisen.

De onderneming heeft het recht om de
premiebetaling van deze aanvullende
verzekering op om het even welk ogenblik
en los van de hoofdverzekering stop te
zetten.
hoofdstuk 2 administratieve
beschikkingen: het leven van
het contract
Art. 4

- aangifte van een ongeval

Op gevaar af hun rechten te verliezen, zijn
de verzekerde en de begunstigde tot de
hierna volgende verplichtingen gehouden.
Zij zullen echter hun rechten niet verliezen,
indien één van hen aantoont dat het nietnaleven van deze verplichtingen te wijten
is aan overmacht of dat het VIVIUM geen
nadeel berokkend heeft.
Ieder ongeval dat het overlijden of de
blijvende en volstrekte invaliditeit heeft
veroorzaakt of zou kunnen veroorzaken,
moet onmiddellijk aan VIVIUM aangegeven
worden. De verzekerde of de begunstigde
moet VIVIUM inlichten over de
omstandigheden van het ongeval.
Art. 5

		

In geval van blijvende en volstrekte
invaliditeit mag VIVIUM op eigen kosten
onderzoeken laten uitvoeren en vragen dat
de verzekerde zich door een door VIVIUM
aangestelde geneesheer laat onderzoeken.
6 - in geval van 			
		
betwisting van de 		
		 invaliditeit

Art.

Indien de partijen niet akkoord gaan
over het bestaan, de duur of de graad van
invaliditeit van de verzekerde, 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.
In geval 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.

- toezicht van de oorzaken
van het ongeval

In geval van overlijden mag VIVIUM op
eigen kosten een onderzoek post mortem
laten uitvoeren.
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