Bijlage bij voorstel bedrijfspolis personeelsverzekeringen
Algemene inlichtingen
De polis kan enkel opgesteld worden wanneer alle vragen volledig ingevuld worden en wanneer het voorstel ondertekend
is door de verzekeringnemer.

Te verzekeren risico’s
Max. aantal nacebelcodes: 5
Iedere nacebelcode wordt voor minstens 20% meegeteld.
% verhouding tot het totale risico bepaalt het aandeel van de nacebelcode.
Wanneer u niet zeker bent over de nacebelcode, gelieve dan de omschrijving van het risico in te vullen.

Bedrijven met forfaitaire of voorlopige premies
Forfaitaire premies
Op basis van het aantal VTE’s = een VolTijdsEquivalent, een voltijds personeelslid met een maximum van 5 VTE’s.
Voorlopige premies
Voor bedrijven met meer dan 5 VTE’s en voor een aantal sectoren vb. bouw kunnen enkel polissen opgesteld worden met
voorlopige premies. Op basis van het loon = brutoloon in geld en natura.

Gewenste verzekeringen
VERPLICHTE VERZEKERING ARBEIDSONGEVALLEN
Met forfaitaire premies
Wanneer arbeidsongevallen verzekerd is vult u het aantal werknemers in.
Wat betreft de werknemers die deeltijds werken zijn er volgende tewerkstellingsregimes mogelijk:
- minder dan 10 uur per week
- meer dan 10 uur per week en niet meer dan 50 %
- meer dan 50 % en niet meer dan 80 %
Leerjongens:
per leerjongen wordt 0,5 VTE geteld
Jobstudent:
per jobstudent wordt 0,15 VTE geteld
Piekarbeid:
voor piekarbeid wordt 0,25 VTE geteld, ongeacht het aantal
Schoonmaakpersoneel: premie per persoon (wordt niet in het aantal VTE’s meegerekend)
Met voorlopige premies
Wanneer arbeidsongevallen verzekerd is dient u het aantal personeelsleden en de loonmassa op te geven opgesplitst
voor de arbeiders en de bedienden.
Onder de categorie “arbeiders – andere” kan volgend personeel opgenomen worden: schoonmaakpersoneel, keukenpersoneel, onderhoudspersoneel, conciërge, personeel niet onderworpen aan de RSZ (jobstudenten, ...).
Onder de categorie “bedienden – andere” kan volgend personeel opgenomen worden: personeel niet onderworpen aan de
RSZ (jobstudenten, ...).
Acceptatieregels omtrent statistiek!
Adm. Bedienden niet onder 2 VTE / 2X wettelijk maximum
Indien het aantal bedienden kleiner of gelijk is aan 2 VTE / loonmassa bedienden kleiner is dan 2 maal het wettelijk maximum, dan gebeurt de tarifering altijd volgens de risicoklasse waartoe de ondernemingsactiviteit behoort.
AANVULLENDE VERZEKERING ARBEIDSONGEVALLEN
Enkel te verzekeren wanneer de verplichte verzekering arbeidsongevallen werd gesloten.
Met forfaitaire premies
Vermelden van het aantal schijven (max. 10) van 2 500 EUR boven het wettelijk maximum per verzekerde persoon.
Met voorlopige premies
Vermelden van het verzekerd bedrag boven het wettelijk maximum voor de categorie arbeiders en/of de bedienden en/of
op naam.
De waarborg medische kosten voor het voltallig personeel kan afzonderlijk gesloten worden of in combinatie met de waarborg aanvullende vergoedingen op basis van de arbeidsongevallenwet.
Mogelijkheid om een aanvullende verzekering arbeidsongevallen op basis veelvoud jaarloon te sluiten. (Fidea raadplegen)
ONGEVALLENVERZEKERING PRIVÉ-LEVEN
Enkel te verzekeren wanneer de verplichte verzekering arbeidsongevallen werd gesloten.
Met forfaitaire premies
Vermelden verzekerd tot het wettelijk maximum of verzekerd tot het wettelijk maximum verhoogd met aantal schijven van
2 500 EUR (max.10 schijven) per verzekerde persoon.
Met voorlopige premies
Vermelden van het verzekerd bedrag voor de categorie arbeiders en/of de bedienden en/of op naam.
De aanvullende waarborg medische kosten kan enkel gesloten worden voor de personeelsleden waarvoor een ongevallenverzekering privé-leven wordt gesloten.
Mogelijkheid om een ongevallenverzekering privé-leven op basis veelvoud jaarloon te sluiten. (Fidea raadplegen)

ONGEVALLENVERZEKERING PRIVÉ-LEVEN voor personeelsleden die regelmatig gedurende korte tijd in het buitenland
verblijven
Enkel te verzekeren wanneer de verplichte verzekering arbeidsongevallen werd gesloten.
BIJSTAND PERSONEEL voor personeelsleden die regelmatig gedurende korte tijd in het buitenland verblijven
Enkel te verzekeren wanneer de verplichte verzekering arbeidsongevallen en de ongevallenverzekering privé-leven werd
gesloten.
VERZEKERING GEWAARBORG LOON NA ARBEIDSONGEVAL
Enkel te verzekeren wanneer verplichte verzekering arbeidsongevallen werd gesloten.
Enkel bij arbeidsongeval, dus niet bij ziekte.
ONGEVALLENVERZEKERING OP OVEREENGEKOMEN JAARLOON
Acceptatie:
- jonger dan 60 jaar bij begindatum polis; dekking vervalt op 1ste vervaldag na 65ste verjaardag
- niet combineerbaar met LO-gezinsleden
Functie:
- zaakvoerder
- meewerkende echtgenoot
- werkende vennoot
- bestuurder
- zelfstandige helper
- andere zelfstandige
Korting mogelijk indien:
- de verzekerde overwegend administratief werk verricht
- de verzekerde louter administratief werk verricht (vermelden op voorstel)
Overeengekomen jaarloon:
- minimum 50 % van het wettelijk maximum
- maximum 2X wettelijk maximum
Keuze bedragen medische kosten
Korting mogelijk:
- hospitalisatieverzekering
Bijpremie voor:
- bestuurder van een motorfiets van 50 cc of meer (minstens 26 jaar)
- gevaarlijk sporten: alpinisme, diepzeeduiken, speleologie, valschermspringen of deltavliegen
ONGEVALLENVERZEKERING VOOR ONBEZOLDIGDEN
Acceptatie:
- niet voor + 75 jaar
- niet voor gezinsleden van verzekeringnemer, zaakvoerders, bestuurders of werkende vennoten
Aantal mandagen (= per persoon, per begonnen dag)
- per schijf van 30 (min.60 – max. 480)
Er wordt slechts 1 formule aangeboden.
ONGEVALLENVERZEKERING GEZINLEDEN
Acceptatie:
- jonger dan 65 jaar bij begindatum polis; dekking vervalt op 1ste vervaldag na 75ste verjaardag
- niet combineerbaar met een ongevallenverzekering op een overeengekomen jaarloon
Verschillende reeksen mogelijk voor kinderen en andere gezinsleden
Voor de kinderen geldt de verzekering in hun privé-leven en als zij onbezoldigd helpen in de exploitatie van de verzekerde
onderneming.
Functie volwassenen:
- zaakvoerder
- meewerkende echtgenoot
- zelfstandige helper
- geen statuut van zelfstandige (vermelden op voorstel)
Speciaal tarief indien:
- de verzekerde louter administratief werk verricht
- de verzekerde enkel voor privé-leven wordt verzekerd (niet mogelijk indien statuut van zelfstandige)
Korting mogelijk:
- hospitalisatieverzekering
Bijpremie voor:
- bestuurder van een motorfiets van 50 cc of meer (minstens 26 jaar)
- gevaarlijk sporten: alpinisme, diepzeeduiken, speleologie, valschermspringen of deltavliegen

ONDERNEMINGEN
Voor grotere bedrijven (+ 10/10/100) bestaat de mogelijkheid om bepaalde personen die niet onder de arbeidsongevallenwet vallen (vb. bedrijfsleiders) te verzekeren in een
- ongevallenverzekering op basis van de arbeidsongevallenwet
- ongevallenverzekering op basis van veelvoud jaarloon
Gelieve hiervoor de maatschappij te raadplegen.
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Opgelet voor bepaalde situaties zoals thuiswerk, inwonende personeelsleden, enz…
Fidea heeft specifieke oplossingen voor deze categorieën. (maatschappij raadplegen)

