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Algemene vragen 

Zijn schadegevallen als gevolg van het coronavirus gedekt in de 
verzekeringscontracten leven/overlijden, arbeidsongeschiktheid en medische 
kosten?  
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Terug naar begin 

Dekken onze verzekeringscontracten de tests voor het opsporen van het 
coronavirus?  

 

 



AXA Belgium, NV van verzekeringen toegelaten onder het nr. 0039 om de takken leven en niet-leven te beoefenen (KB 04-07-1979, BS 14-07-1979)  
Maatschappelijke zetel : Troonplein 1 - B-1000 Brussel (België)  
www.axa.be  tel. : 02 678 61 11   

 

Terug naar begin 

Uit voorzorg wordt een aangeslotene die terugkomt uit een getroffen gebied of 
die in contact is geweest met zieke personen, in quarantaine geplaatst en die 
aangeslotene heeft niet de mogelijkheid om op afstand te werken (omdat hij niet 
is uitgerust of omdat het door de aard van zijn werk niet mogelijk is). Kan deze 
aangeslotene aanspraak maken op een tegemoetkoming van zijn verzekering?  

Terug naar begin 

In de huidige context, is het niet altijd mogelijk om de door AXA Belgium 
gevraagde medische formaliteiten te vervullen. Maar wat met de uitgifte van uw 
waarborgen? 
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Terug naar begin 
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Vragen over de collectieve 
verzekeringen  

Wat is de impact van tijdelijke werkloosheid als gevolg van overmacht of om 
economische redenen op de pensioentoezeggingen, de aanvullende dekking 
en voor de toezeggingen op het gebied van medische kosten, 
arbeidsongeschiktheid en/of invaliditeit ?  

• 

• 
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• 

• 

• 

• 

• 

Terug naar begin 

Waartoe is de werkgever strikt gezien verplicht bij tijdelijke werkloosheid? 

• 

• 



AXA Belgium, NV van verzekeringen toegelaten onder het nr. 0039 om de takken leven en niet-leven te beoefenen (KB 04-07-1979, BS 14-07-1979)  
Maatschappelijke zetel : Troonplein 1 - B-1000 Brussel (België)  
www.axa.be  tel. : 02 678 61 11   

• 

• 

• 

• 

Terug naar begin 

Indien de werkgever toch wenst verder te betalen ondanks de schorsing van de 
arbeidsovereenkomst zijn er dan bepaalde formaliteiten te vervullen?  Dient er 
een bijvoegsel opgemaakt te worden? 

Terug naar begin 

Kan de waarborg rustpensioen stopgezet worden en de andere waarborgen 
overlijden,  invaliditeit (exo en rente) behouden blijven ? 

• 

• 

• 

• 
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Terug naar begin 

De werkgever wil bepaalde dekkingen voor de tijdelijke werklozen schorsen. 
Moet hiervoor een  bijvoegsel opgemaakt worden? En zo ja binnen welke timing? 

Terug naar begin 

Wat indien de werkgever na verloop van tijd met terugwerkende kracht een 
toezegging wenst stop te zetten voor de aangegeven periode van tijdelijke 
werkloosheid? 
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Terug naar begin 

 

Indien bepaalde dekkingen worden geschorst, worden er dan medische 
formaliteiten gevraagd bij de teruginvoegestelling? 

Terug naar begin 

Indien er sprake is van tijdelijke werkloosheid en men bevindt zich in een situatie 
waarbij de werkgever de maatschappij niet signaleert dat hij de dekking wil 
schorsen, is de aangeslotene dan gedekt in geval van arbeidsongeschiktheid nalv 
ziekte/ongeval tijdens de periode van tijdelijke werkloosheid? 

Terug naar begin 
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In collectieve verzekeringen (pensioen, overlijden, arbeidsongeschiktheid, 
hospitalisatie) worden de werknemersbijdragen ingehouden op het loon. Bij 
tijdelijke werkloosheid zal er geen loon meer uitbetaald worden.  Wat zal er 
gebeuren met deze werknemersbijdragen? 

Terug naar begin 

Wat is de fiscale behandeling van betalingen in het kader van collectieve 
toezeggingen voor werknemers in loondienst? 

Terug naar begin 

Indien werknemers op gedeeltelijke tijdelijke werkloosheid worden geplaatst, 
wordt de uitkering van de RVA dan ook beschouwd als loon? 

Terug naar begin 
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Vragen met betrekking tot medische 
kosten 
 

De verzekering die de kosten van de ziekenhuisopname dekt, dekt ook de 
ambulante kosten van de pre-hospitalisatiezorg. Veel interventies moesten 
worden uitgesteld omdat ze als minder dringend werden beschouwd. Hoe zit het 
met de kosten van reeds uitgevoerde pre-hospitalisatiezorg, die dus niet meer 
voor vergoeding in aanmerking komen omdat ze volgens de 
contractvoorwaarden te laat zijn?  

Terug naar begin 

Collectieve hospitalisatieverzekeringen. Wordt de periode post-hospitalisatie 
verlengd voor medische behandelingen die reeds aangevangen waren tijdens de 
periode post-hospitalisatie en dienden opgeschorst te worden omwille van de 
coronamaatregelen? 
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Terug naar begin 

Collectieve verzekering medische kosten. In geval van tijdelijke werkloosheid 
beslist de werkgever om de premies van de werknemer verder te betalen. Echter 
wat gebeurt er met de premie voor de aangesloten familieleden die normaal 
wordt ingehouden op het loon van de werknemer. De werkgever zal deze niet 
meer kunnen inhouden. Worden deze in een later stadium ingehouden en zo ja 
wanneer? 

Terug naar begin 

Collectieve verzekering medische kosten. Situatie van tijdelijke werkloosheid en 
de werkgever beslist om de premies stop te zetten. Kan de premie voor de 
aangesloten familieleden verder betaald worden zodat deze verzekerd blijven? 

Terug naar begin 

Kan ik een beroep doen op de doctors online dienst om een diagnose te laten 
stellen indien ik denk dat ik besmet ben met het coronavirus?  
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Terug naar begin 
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Vragen met betrekking tot 
arbeidsongeschiktheid en/of invaliditeit 

Een werknemer die op tijdelijke werkloosheid wordt gezet wordt ziek. Heeft het 
feit dat hij geen recht heeft op het gewaarborgd loon een impact op de 
toepassing van de carenztijd in de collectieve verzekering 
arbeidsongeschiktheid? 

Terug naar begin 

Wat indien de dekking invaliditeit behouden blijft en er is een schadegeval  
terwijl er geen sprake is van een loon? 

Terug naar begin 
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Divers 

Een werknemer gaat een "speciaal Covid" ouderschapsverlof opnemen (met 
tussenkomst van de staat vermeerderd met 25%). 

Wordt deze periode van inactiviteit behandeld als een conventioneel 
ouderschapsverlof (met onderbreking van de dekking) of accepteert u, aangezien 
dit verzoek binnen de context van Covid valt, dat de werkgever de dekking en de 
premies handhaaft zoals u die accepteert voor personen die tijdelijk werkloos zijn 
bij Covid? 
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Terug naar begin 
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Vragen voor zelfstandigen 
 

Een zelfstandige die zijn beroepsactiviteiten noodgedwongen moet stopzetten 
wegens bv de coronacrisis kan een beroep doen op het overbruggingsrecht. 
Een van de voorwaarden om van het overbruggingsrecht te kunnen genieten is 
dat men geen vervangingsinkomsten mag verkrijgen. Valt de rente die betaald 
wordt in het kader van de arbeidsongeschiktheid hier ook onder ?   

Terug naar begin 

Komt een verzekering gewaarborgd inkomen tussen indien een zelfstandige of 
een onderneming zijn zaak gedwongen moet sluiten omwille van het 
coronavirus ? 

Terug naar begin 

Dienen de ontbrekende premies van vorig jaar nog opgevraagd worden?   

Terug naar begin 
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