Verzekering
Huispersoneel
Ook voor de personen die u aanwerft om hoofdzakelijk
huishoudelijke taken uit te voeren, bent u verplicht
een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten. Onze
verzekering Huispersoneel komt tegemoet aan deze
wettelijke verplichting maar biedt nog veel meer.

Sterke punten
• wettelijke arbeidsongevallenverzekering
• uitgebreide verzekerde activiteiten
• ongevallenverzekering voor toevallige helpers

Wie is verzekerd?
Zowel de personen die met u verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst als de toevallige helpers zijn verzekerd voor de
ongevallen die hun overkomen tijdens het uitvoeren van de verzekerde activiteiten.

Wat is verzekerd?
Wij verzekeren de ongevallen die zich voordoen tijdens de volgende verzekerde activiteiten:
•
•
•
•
•
•

handenarbeid en intellectuele arbeid
babysitten
grote schoonmaak
familiefeesten en recepties
kleine herstellingswerken en tuinonderhoud (max. 14 dagen/jaar)
onderhoud aangrenzende bedrijfslokalen

Wij verzekeren deze activiteiten niet alleen in uw hoofdverblijf en tweede verblijf, maar ook indien ze worden uitgevoerd ten
voordele van inwonende personen of ten voordele van niet-inwonende kinderen.
Voor de ongevallen die vallen onder de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 betalen wij de vergoedingen die deze wet
voorziet.
De andere ongevallen vergoeden wij op basis van het wettelijke maximum.

Klantenfiche: Verzekering Huispersoneel

Ook voor u?
Elke week komt Francine 2 halve dagen om mijn huis en het terras te kuisen. Soms let ze dan ook op de kinderen als ik nog
op het werk ben. Moet ik een ongevallenverzekering afsluiten?
Ja. U bent wettelijk verplicht om voor uw werknemers een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten. De verzekering Huispersoneel van Baloise dekt deze wettelijke verplichting volledig af.
Vorige week heeft mijn aangetrouwde neef zijn voet verzwikt toen hij mij hielp bij het verplaatsen van een zware kast. Dekt
mijn verzekering Huispersoneel zijn medische kosten?
Inderdaad. Onze verzekering Huispersoneel verzekert de ongevallen van de toevallige helpers die sporadisch de verzekerde
activiteiten uitvoeren.

Tip
• Gezin Select verzekert de aansprakelijkheid van u en uw gezin.
• Veilig Thuis en Veilig op Weg verzekert u en uw gezin bij privéongevallen thuis en onderweg.

Uw veiligheid, onze zorg.
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