De gevolgen van de coronacrisis in de verzekeringssector
De hele Belgische economie kreunt onder de gevolgen van de coronacrisis. Ook de verzekeringssector
zag snel in dat deze nooit geziene toestand uitzonderlijke maatregelen vereist en heeft zijn
verantwoordelijkheid opgenomen. Een hele reeks maatregelen en bijkomende dekkingen moeten
helpen om bedrijven en particulieren deze zware tijd te doen overleven.
Hier volgt een overzicht van de meest relevante crisismaatregelen voor bedrijven, deels genomen
door Assuralia, het overkoepelend orgaan van de verzekeringsondernemingen, deels door
individuele verzekeraars. Als u twijfelt of een maatregel voor u van toepassing is, aarzel dan niet om
contact te nemen met uw accountmanager.
 Een ongeval gebeurd tijdens het thuiswerken wordt beschouwd als een arbeidsongeval. Omdat de
formulering van de aangifte hier belangrijk kan zijn, vraagt best op voorhand even advies.
 Dekking in Arbeidsongevallen en Aansprakelijkheid voor leveringen aan huis en takeaway.
 Tijdelijke wijziging activiteiten, zoals het opruimen van het magazijn, onderhoudswerken is
gedekt.
 Verlaging van de voorschotpremies voor arbeidsongevallen- en burgerlijke
aansprakelijkheidsverzekeringen en uitstel van betaling, telkens in overleg met uw makelaar en de
verzekeringsmaatschappijen.
 Het handhaven van de waarborgen pensioen, overlijden, hospitalisatie voor tijdelijk werklozen.
Uitstel van betaling voor werkgevers tot 30 september.
 Verlenging van pre- en postperiode in de hospitalisatieverzekering voor medische kosten die
omwille van de coronamaatregelen uitgesteld worden en zo buiten de normale periode vallen.
 Tijdelijke versoepeling van (medische) acceptatieregels voor medische acceptatie overlijden en
arbeidsongeschiktheid.
 Verlenging van de polis ABR bij stilstand van de werf, met behoud van de dekking tijdens de
stilstand, al dan niet tegen betaling van een bijpremie. Ook hier best je accountmanager raadplegen.
 Elektronisch materieel dat tijdelijk bij werknemers thuis staat, is verzekerd in de polis Alle Risico’s
Elektronica, ook tijdens het transport tussen bedrijf en woning.
 Verlenging van de termijn om vorderingen in te dienen bij de kredietverzekeraar.
 Transportverzekering: goederen die omwille van de coronamaatregelen niet of veel te laat
geleverd zijn (bv. bederf), kunnen gedekt zijn in uw polis. Neem contact op voor advies..
Voorts is het goed om te weten dat een arbeidsongeschiktheid door het COVID19-virus gedekt is in
uw polis Gewaarborgd Inkomen. Het preventief in quarantaine geplaatst worden, blijft echter
uitgesloten.

Een ander belangrijk aandachtspunt: het ‘niet-naleven van overheidsmaatregelen’ is een uitsluiting
in de meeste aansprakelijkheidspolissen (B.A. Uitbating, Bestuurdersaansprakelijkheid,…). Doe dus
zeker de nodige inspanningen om maximaal te voldoen aan de oplegde maatregelen!
Tenslotte willen we u wijzen op een verhoogde activiteit van hacking en andere ‘cyber crime’praktijken. Ook al heeft uw bedrijf een polis ‘E-Crime’ afgesloten, wees voorzichtig bij het
behandelen van uw mails en hoed u voor internetfraude.

Bij AlliAVHS blijven wij in ieder geval zoals altijd te uwer beschikking om u met raad en daad bij te
staan in deze moeilijke tijden.
Wij wensen u heel veel moed en veerkracht toe en vertrouwen erop dat u, uw bedrijf en uw
werknemers gezond uit deze zware tijden zullen komen.
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