
 Wat is verzekerd?  Wat is niet verzekerd? 

1. Bezoldigd huispersoneel 
 ✓De personen die geen zelfstandigen zijn en werden 
aangeworven om tegen betaling en onder uw gezag bepaalde 
taken te verrichten voor de privébehoeften van uw gezin  
(al dan niet aangegeven aan de RSZ, binnen de wettelijke 
perken op dat vlak), en het slachtoffer zijn van een (arbeids)
ongeval (op de weg van en naar het werk), zullen volgens de 
wettelijke grensbedragen vergoed worden in geval van:

 − medische kosten,
 − tijdelijke ongeschiktheid,
 − blijvende ongeschiktheid,
 − noodzakelijke hulp van een andere persoon,
 − overlijden (begrafeniskosten, lijfrente voor de echtgeno(o)t(e), 
rente voor de kinderen zolang zij recht hebben op kinderbijslag)

 ✓Het toevallig bijkomend personeel zonder beperking op de 
duurtijd van tewerkstelling

1.  Ongevallen in het raam van het privéleven (bezoldigd 
personeel)

2.  Worden niet als verzekerden beschouwd:
 ✗ personen in dienst van rechtspersonen, feitelijke verenigingen 
of groeperingen van natuurlijke personen (verenigingen van 
mede-eigenaars),

 ✗ personen op wie de voltijdse leerplicht van toepassing is,
 ✗ familieleden die onder hetzelfde dak wonen.
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Welk soort verzekering is dit?  
De verzekering 'Huispersoneel' dekt de arbeidsongevallen en de ongevallen op de weg van en naar het werk waarvan uw personeel in uw 
hoofdverblijfplaats of uw tweede verblijfplaats het slachtoffer kan zijn. Het bezoldigde personeel wordt vergoed volgens de 
arbeidsongevallenwet van 10 april 1971; niet-bezoldigd personeel volgens een conventionele formule.
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Huispersoneel



 Wat is verzekerd? (vervolg)  Zijn er dekkingsbeperkingen?

2. Niet-bezoldigd huispersoneel
Alle personen die werden aangeworven voor hetzelfde doel en in 
gelijkaardige omstandigheden als personeel dat de wettelijke 
waarborg geniet en die het slachtoffer zijn van een (arbeids)
ongeval (op de weg van en naar het werk), zullen als volgt 
vergoed worden:

 ✓overlijden: een kapitaal van 5 maal het geïndexeerde 
conventioneel loon,
 ✓blijvende invaliditeit: een kapitaal van 10 maal het 
geïndexeerde conventioneel loon,
 ✓ tijdelijke ongeschiktheid: 90 % van 1/365e van het verzekerde 
jaarloon met een vergoedingsperiode van maximum 1 jaar 
maar zonder carenztijd. De vergoeding wordt evenredig 
verminderd indien de ongeschiktheid gedeeltelijk wordt,
 ✓behandelingskosten opgelopen binnen de drie jaar na de dag 
van het ongeval: tegemoetkoming gelijk aan 1 maal de 
tegemoetkoming van het RIZIV.

1.  De waarborg is enkel verworven mits voorafgaand akkoord 
van Allianz (bezoldigd personeel) en dit voor een 
maximumperiode van vijf kalenderdagen per jaar voor de 
volgende risico’s:
!  het vellen van bomen,
!  dakwerken,
!  verbouwingswerken.

2.  De onderstaande functies zijn slechts gedekt mits 
voorafgaand akkoord van Allianz:
!   au-pairmeisje (langer dan 1 maand in dienst), 
!   gouvernante, 
!   begeleider mindervaliden,
!   chauffeur,
!   jachtwachter,
!   huisbewaarder in private dienst.

 Waar ben ik gedekt?

Uw personeel zal over de hele wereld verzekerd zijn voor zover u gewoonlijk in België verblijft en voor zover de Belgische Wetgeving op 
het ogenblik van het ongeval van toepassing is of blijft overeenkomstig de internationale overeenkomsten.

 Wat zijn mijn verplichtingen?

✓ Bij de onderschrijving van het contract geeft u de Maatschappij complete en transparante informatie. Denk er ook aan om alle 
aanpassingen in de loop van het contract te melden.

✓ Bij een schadegeval maakt snelle en complete communicatie met uw verzekeringstussenpersoon en/of uw maatschappij het mogelijk 
om vlug preventieve maatregelen te nemen en zo uw schade te beheren en te beperken. Gebruik om sneller te werken daarvoor het 
formulier op www.allianz.be.

 Wanneer en hoe betaal ik?

U hebt de verplichting om de premie jaarlijks te betalen en u ontvangt hiertoe een uitnodiging tot betaling. De premie Huispersoneel is altijd 
een jaarpremie, er is geen premiesplitsing mogelijk.

 Wanneer begint en eindigt de dekking? 

Het verzekeringscontract wordt gesloten voor een duur van één of drie jaar en is stilzwijgend verlengbaar tenzij één van de partijen zich 
daartegen verzet. De begindatum en de duur van de verzekering worden vermeld in de bijzondere voorwaarden.

 Hoe zeg ik mijn contract op?

U kan de verzekeringsovereenkomst ten minste drie maanden voor de jaarlijkse vervaldag opzeggen, met een aangetekende brief, een 
deurwaardersexploot of door overhandiging van een opzeggingsbrief met ontvangstbewijs. 


