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Polissamenvatting privéongevallenverzekering "Famisafe" 
 
Evonik Degussa Antwerpen NV - polisnummer 200.705.535.652 
 
 
 
 
Deze collectieve verzekeringsovereenkomst, door Evonik Degussa Antwerpen NV in het voordeel van 
haar personeel afgesloten met de verzekeringsmaatschappij AXA Belgium NV heeft als ingangsdatum 
01.01.2006 en werd laatst gewijzigd op 01.01.2012. 
 
 
 
 

Wie kan aansluiten? 

 
Elk personeelslid kan aansluiten op vrijwillige basis op de eerste dag van om het even welke maand.  De 
dekking gaat evenwel ten vroegste in op de eerste van de maand volgend op de datum waarop het 
betreffende formulier toekomt bij HR. 
 
 
Ook de leden van het gezin kunnen aansluiten vanaf de eerste dag van de maand volgend op het recht 
op aansluiting (huwelijk, aangegeven samenwoonst, geboorte), doch ten vroegste de eerste van de 
maand volgend op de datum waarop het betreffende formulier toekomt bij HR. 
 
Onder leden van het gezin wordt verstaan: 

- de inwonende partner (al dan niet gehuwd); 

- de inwonende kinderen van de werknemer of diens partner, maar ook “kotstudenten”, kinderen die bij 
de ex-partner verblijven en niet inwonende mindervalide kinderen die fiscaal ten laste zijn van de 
ouders. 

 
De dekking van de gezinsleden wordt principieel stopgezet zodra zij niet meer aan hogergenoemde  
voorwaarden voldoen. 
 
 
Medewerkers die met (brug)pensioen gaan, kunnen deze verzekering verderzetten, ook voor de even-
tueel aangesloten gezinsleden, mits schriftelijk akkoord uiterlijk de dag van de (brug)pensionering. 
Betrokkenen ontvangen daaromtrent vooraf een brief van Verzekeringsadministratie. 
 
Bij overlijden kan de dekking worden verdergezet voor de reeds aangesloten gezinsleden. 
Die gezinsleden ontvangen daartoe per brief de nodige inlichtingen van HR met vermelding van de 
termijn binnen dewelke schriftelijk dient te worden gereageerd. 
De dekking wordt beëindigd zodra de weduwe of weduwnaar opnieuw huwt of samenwoont in echtelijke 
gemeenschap. 
 
 
Bijzondere bepalingen 

- De aansluiting kan worden verdergezet bij onderbreking van de loopbaan, schorsing of detachering 
wegens inzet in andere vestigingen en bij langdurige ziekte, ook voor het gezin. 

- De aansluiting kan zonder meer beëindigd worden op de jaarlijkse vervaldag door het daartoe 
voorziene wijzigingsformulier ingevuld en ondertekend te doen toekomen bij HR vóór 1 januari. 

- De aansluiting wordt automatisch stopgezet op de eerste van de maand volgend op de 
80ste verjaardag. 
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Wanneer geldt de dekking? 

 
Deze polis dekt uitsluitend privéongevallen. 
 
Er zijn 3 hoofdcriteria voor gedekte schadegevallen: 

1. er moet sprake zijn van een plots accidenteel feit 

2. tijdens de vrije tijd (onbezoldigde activiteit) 

3. dat lichamelijk letsel veroorzaakt aan verzekerde. 
 
 
 

Welke kosten dekt de verzekering? 

 
Medische kosten 

- de kosten voor de vereiste medische behandeling in zoverre die wordt toegepast door een erkende 
arts én mits voorlegging van een degelijke honorariumnota; 

- de herstellings- en vervangingskosten van bestaande prothese- of orthopedische toestellen die 
beschadigd werden door het ongeval, voor zover het ongeval lichamelijk letsel veroorzaakte; 

- de door de behandeling verantwoorde onderzoeks- en verplaatsingskosten (zoals voorzien in de wet 
op arbeidsongevallen), alsook de noodzakelijke repatriëring; 

- verdubbeling van de limiet voor ongevallen buiten Europa. 
 
Dagvergoeding (optie) 

in geval van tijdelijke ongeschiktheid, een dagvergoeding naargelang het invaliditeitspercentage, mits 
loonverlies, na een wachttijd van 30 dagen en tot maximum 2 jaar na de ongevalsdatum. 
 
Kapitaal blijvende invaliditeit 

in geval van blijvend letsel binnen een periode van 3 jaar na ongevalsaangifte, een éénmalig kapitaal 
naargelang het invaliditeitspercentage en de verzekerde som. 
Met deze uitkering wordt het dossier volledig afgesloten, ook wat bijv. medische kosten betreft. 
 
Kapitaal overlijden 

in geval van overlijden dat onmiskenbaar te wijten is aan het ongeval: 

- een éénmalig kapitaal volgens de gekozen formule; 

- vergoeding voor repatriëring van het lichaam tot 2.500 EUR bij overlijden in het buitenland; 

- tussenkomst in uitvaartkosten tot 1.250 EUR; 

- verdubbeling van het verzekerde kapitaal in bepaalde gevallen waarbij een kind beide verzekerde 
ouders verliest. 

 
Kosten voor het inhalen van de lessen 

als het verzekerde kind ten gevolge van een ongeval gedurende meer dan 30 dagen (uitgezonderd 
zomervakantie) niet kan deelnemen aan de lessen, forfaitair 3% van het verzekerde kapitaal overlijden. 
 
Toezichtskosten 

als het verzekerde kind ten gevolge van een ongeval geïmmobiliseerd is en gedurende meer dan 
30 dagen thuis toezicht nodig heeft, vergoeding van deze toezichtskosten, mits voorlegging van de 
facturen hiervoor, ten laste genomen tot 1% van het verzekerde kapitaal overlijden.  De eerste 30 dagen 
worden niet in aanmerking genomen. 
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Welke zijn de maximum waarborgen? 

 
De limiet per waarborg hangt af van de gekozen formule. 
 
Terugbetaling door de verzekeraar gebeurt steeds na tussenkomst van het ziekenfonds en van 
eventueel reeds onderschreven contracten met hetzelfde oogmerk (bijv. sportverzekering). 
 
 
 

Is er een vrijstelling? 

 
Er is geen vrijstelling. 
 
 
 

Wie betaalt de premies? 

 
De premies worden gedragen door de (gewezen) medewerkers resp. hun nabestaanden. 
 
Normaliter worden ze maandelijks ingehouden op de verloning.  Wanneer dit niet mogelijk is (bijv. 
onderbreking van de loopbaan), is de premie jaarlijks vooraf te betalen. 
 
De premies voor de bruggepensioneerden worden ingehouden op de maandelijkse uitkering (bedienden) 
of via domiciliëring (arbeiders). 
 
De premies voor de langdurig zieken, gepensioneerden, weduwen, weduwnaars en hun gezinsleden 
worden jaarlijks vooraf geïnd via domiciliëring.  Te gepasten tijde ontvangen zij daarover een brief van 
HR. 
 
 
 

Hoe gebeurt de schaderegeling? 

 
Bij privéongeval dient binnen de 10 dagen aangifte te gebeuren aan de hand van het daartoe voorziene 
formulier, dat beschikbaar is via ons intranet en de website van de Club Oprustgestelden 
(www.evanco.be). 
 
Meer info is terug te vinden in het document “Schadeprocedure”. 
 
 
 
 
 
DIT DOCUMENT IS EEN SAMENVATTING VAN DE VERZEKERINGSOVEREENKOMST WELKE 
HET ENIGE RECHTSGELDIG DOCUMENT IS. 
 


