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DEFINITIES
Voor de interpretatie van het contract staan hieronder de definities van bepaalde woorden gegroepeerd. Ze
zijn alfabetisch gerangschikt en staan in de tekst van deze algemene voorwaarden in het vet gedrukt.
DERDEN
Iedere andere natuurlijke of rechtspersoon dan:
• de verzekeringnemer;
• zijn echtgenoot of de gewoonlijk met hem samenwonende persoon en, op voorwaarde dat zij bij hen
inwonen en door hen worden onderhouden, hun bloed- en aanverwanten in rechte lijn;
• de andere in het contract vermelde verzekerde personen.
L.A.R.
L.A.R. Verzekering Rechtsbijstand N.V., verzekeringsonderneming toegelaten onder het nummer 0356 voor
het uitoefenen van de tak “Rechtsbijstand” (tak 17) (K.B. van 04-07-1979 en 13-07-1979, B.S. van
14-07-1979) – Maatschappelijke zetel: Troonstraat 1, B-1000 Brussel (België) – Nr. KBO:
BTW BE 0403.250.774 RPM Brussel.
LETSELSCHADE
Iedere aantasting van de lichamelijke gaafheid en de geldelijke of morele gevolgen ervan.
MAATSCHAPPIJ
AXA Belgium N.V., verzekeringsonderneming toegelaten onder het nummer 0039 om de takken leven en
niet-leven te beoefenen (K.B. van 04-07-1979, B.S. van 14-07-1979) – Maatschappelijke zetel:
Vorstlaan 25, B-1170 Brussel (België) – website: www.axa.be – Tel.: 02 678 61 11 – Fax: 02 678 90 90 –
KBO nr.: BTW BE 0404.483.367 RPR Brussel.
ONGEVAL
Een plotselinge gebeurtenis die voor de verzekeringnemer, zijn organen of leidinggevende aangestelden
onopzettelijk en onvoorzienbaar is.
ONSTOFFELIJKE SCHADE
Ieder geldelijk nadeel dat voortvloeit uit de beroving van voordelen verbonden aan de uitoefening van een
recht, het genot van een goed en in het bijzonder: het verlies van afzet, van cliënteel, van handelsfaam, van
winst, de gebruiksderving van roerend of onroerend goed, de stilstand van productie en andere
gelijkaardige nadelen.
ONSTOFFELIJKE SCHADE DIE GEEN GEVOLGSCHADE IS
De zogenaamde “zuiver onstoffelijke” schade die niet het gevolg is van letsel- of zaakschade.
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ONSTOFFELIJKE SCHADE DIE GEVOLGSCHADE IS
Ieder geldelijk nadeel dat het gevolg is van gedekte letsel- of zaakschade.
REDDINGSKOSTEN
Kosten die voortvloeien uit:
• de maatregelen die de maatschappij heeft gevraagd om de gevolgen van het schadegeval te voorkomen
of te beperken;
• de redelijke maatregelen die de verzekerde uit eigen beweging heeft genomen om een schadegeval te
voorkomen of om de gevolgen ervan te voorkomen of te beperken, op voorwaarde dat die maatregelen
dringend waren, dat wil zeggen dat de verzekerde onverwijld de maatregelen heeft moeten nemen en
niet in de mogelijkheid was om eerst de maatschappij te verwittigen en haar akkoord te vragen, zonder
haar belangen te schaden.
Als het gaat om maatregelen om een schadegeval te voorkomen, moet er bovendien dreigend gevaar zijn,
dat wil zeggen dat als men de maatregelen niet zou nemen, er onmiddellijk en zeker een schadegeval zal
ontstaan.
TERRORISME
Een clandestien georganiseerde actie of dreiging van actie met ideologische, politieke, etnische of
religieuze bedoelingen, individueel of door een groep uitgevoerd, waarbij geweld wordt gepleegd op
personen of de economische waarde van een materieel of immaterieel goed geheel of gedeeltelijk wordt
vernield, ofwel om indruk te maken op het publiek, een klimaat van onveiligheid te scheppen of de
autoriteiten onder druk te zetten, ofwel om het verkeer of de normale werking van een dienst of een
onderneming te belemmeren.
VERZEKERDE
De volgende natuurlijke of rechtspersonen:
• de verzekeringnemer;
• de andere in het contract vermelde verzekerde personen.
ZAAKSCHADE
Iedere beschadiging, vernieling of verlies van zaken, met uitsluiting van diefstal.
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TITEL I

-

Artikel 1
1.1.

VOORWAARDEN VAN DE VERZEKERING BURGERLIJKE BEDRIJFSAANSPRAKELIJKHEID
-

VOORWERP VAN DE DEKKING

Rechtsgronden - Gedekte activiteiten
1.1.1. De maatschappij verzekert de extracontractuele burgerrechtelijke aansprakelijkheid die de
verzekerde kan oplopen voor schade die aan derden, daarin begrepen zijn patiënten, wordt
toegebracht tijdens de uitoefening van zijn professionele activiteiten zoals beschreven in de
bijzondere voorwaarden.
Bij uitbreiding wordt de contractuele aansprakelijkheid gedekt als zij voortvloeit uit een feit
dat op zich zelf aanleiding kan geven tot extracontractuele aansprakelijkheid. De dekking is
evenwel beperkt tot het bedrag van de vergoedingen die verschuldigd zouden zijn als aan de
aansprakelijkheidsvordering een extracontractuele grondslag was gegeven.
1.1.2. De overeenkomst dekt geen aansprakelijkheid zonder schuld:
• krachtens de wet van 30 juli 1979 betreffende de preventie van brand en ontploffing en
betreffende de verplichte verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid in
dergelijke gevallen;
• krachtens enige andere wetgeving of reglementering daterend van na 1 maart 1992.
1.1.3. De dekking wordt verleend binnen de perken van de wetsbepalingen over burgerlijke
aansprakelijkheid, zonder dat de maatschappij gehouden kan worden tot een ruimere
vergoeding ten gevolge van bijzondere verbintenissen die de verzekerden hebben aangegaan.
1.1.4. Voorzover nodig wordt verduidelijkt dat de verzekering geen dekking verleent voor schade:
• die voortvloeit uit medische of paramedische handelingen, zorgen of uit een afwezigheid
van medische of paramedische handelingen of zorgen die de verzekerde gesteld heeft
overeenkomstig de professionele activiteiten zoals beschreven in de bijzondere
voorwaarden. Deze schade valt in voorkomend geval onder de verzekering Burgerlijke
Beroepsaansprakelijkheid;
• veroorzaakt door producten na levering of door werken na uitvoering.

1.2.

Gedekte schade
1.2.1. Letsel- en zaakschade zijn gedekt.
1.2.2. De in de bijzondere voorwaarden bedongen dekking van letsel- en zaakschade wordt binnen
de hierna genoemde perken verruimd tot onstoffelijke schade.
Gedekt wordt de onstoffelijke schade die gevolgschade is en de onstoffelijke schade die geen
gevolgschade is, voor deze laatste op voorwaarde dat zij veroorzaakt is door een abnormale
gebeurtenis die voor de verzekeringnemer, zijn organen of leidinggevende aangestelden
onopzettelijk en onvoorzienbaar is.
Onstoffelijke schade die gevolgschade is van niet gedekte letsel- of zaakschade is uitgesloten.

4185771 - 04.2015

5.

Verzekering Burgerlijke bedrijfsaansprakelijkheid
Medische, paramedische en zorgsector

Artikel 2
A.

-

BIJZONDERE DEKKINGEN

BIJZONDERE GEVALLEN
Zijn inbegrepen in de dekking, ten belope van de sommen bepaald in de bijzondere voorwaarden, de
schade veroorzaakt door:

2.1. Brand, vuur, ontploffing, rook, water, milieuaantasting en burenhinder
2.1.1. Brand, vuur, ontploffing, rook, water
De dekking omvat:
• letselschade veroorzaakt door brand, vuur, ontploffing, rook of water;
• zaakschade en onstoffelijke schade veroorzaakt door brand, vuur, ontploffing, rook of
water met uitsluiting van wat de verzekeringnemer gewoonlijk kan laten verzekeren onder
de dekking “Verhaal van derden” van een brandverzekeringscontract. Onstoffelijke schade
die het gevolg is van een schade die onder de dekking “Verhaal van derden” van een
brandverzekeringscontract kan worden verzekerd, is echter gedekt ter aanvulling van de
dekking “Verhaal van derden”.
De dekking wordt, binnen de perken van artikel 1.1., uitgebreid tot de burgerrechtelijke
aansprakelijkheid die de verzekerden kunnen oplopen voor schade door brand, vuur,
ontploffing, rook of water:
• aan lokalen, tenten en andere infrastructuren die de verzekerden bezetten of huren voor
een duur van minder dan 30 dagen met het oog op het organiseren van professionele,
commerciële, sociale of culturele evenementen;
• aan hotelkamers of gelijkaardige verblijven die tijdelijk gehuurd of bezet worden voor het
verblijf van de verzekerden tijdens een professionele verplaatsing.
2.1.2. Milieuaantasting
De dekking wordt verleend voor schade aan het milieu of door milieuaantasting ten gevolge
van:
• verontreiniging;
• voortbrengen, storten of opslaan van vaste, vloeibare of gasvormige stoffen;
• lawaai, stank, rook, trillingen, golven, stralingen of temperatuurwijzigingen.
Deze dekking geldt maar als de schade het gevolg is van een ongeval.
Onverminderd de uitsluitingen bepaald in artikel 7, wordt geen dekking verleend voor schade
die te wijten is aan niet-inachtneming van veiligheidsnormen en -reglementen betreffende de
verzekerde professionele activiteit of het niet-naleven van de reglementering betreffende de
milieubescherming, voor zover deze schendingen worden geduld door de verzekeringnemer,
zijn organen, zijn leidinggevenden of de technische verantwoordelijken, in het bijzonder
degenen die belast met het voorkomen van milieuaantasting.
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2.1.3. Burenhinder
De dekking strekt zich uit tot schade aan personen en goederen waarvoor vergoeding kan
worden verkregen op grond van artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek wegens burenhinder
of krachtens buitenlandse rechtsbepalingen van dezelfde strekking.
Deze dekking geldt niet wanneer de aansprakelijkheid van de verzekeringnemer voor
burenhinder uitsluitend voortkomt uit een door hem aangegane contractuele verbintenis.
Indien het schade betreft die valt onder artikel 2.1.2., zijn de voorwaarden waarvan dit artikel
de verlening van de dekking afhankelijk stelt, eveneens van toepassing.
2.1.4. Bepalingen eigen aan deze bijzondere dekkingen
Deze dekkingen worden verleend tot de in de bijzondere voorwaarden vermelde sommen voor
zaakschade, onstoffelijke schade die gevolgschade is en onstoffelijke schade die geen
gevolgschade is.
Voor de risico’s van milieuaantasting en burenhinder strekken deze dekkingen zich evenwel
niet uit tot onstoffelijke schade die geen gevolgschade is.
2.1.5. Nucleaire risico’s
De dekking strekt zich uit tot de schade die voortvloeit uit het gebruik van instrumenten,
toestellen en stoffen die noodzakelijkerwijs van de verzekerde professionele activiteit
afhangen en, onder meer, van het gebruik van medische toestellen met ioniserende
stralingen en van radioactieve stoffen met medische, paramedische of zorgdoeleinden.
Er wordt verduidelijkt dat uitgesloten is alle andere schade die rechtstreeks of onrechtstreeks
voortvloeit uit:
• wijziging van de atoomkern;
• radioactiviteit;
• voortbrenging van ioniserende stralingen van alle aard;
• uiting van de schadelijke eigenschappen van kernbrandstoffen – of nucleaire substanties
– of radioactieve producten – of afvalstoffen.
B.

AANVULLENDE DEKKINGEN
Zijn inbegrepen in de dekking, ten belope van de sommen bepaald in de bijzondere voorwaarden:

2.2. Lenen van personeel
De dekking omvat:
2.2.1. De aansprakelijkheid van de verzekerden en van het geleende personeel voor schade
veroorzaakt aan derden door het personeel dat occasioneel ter beschikking van de
verzekerden is gesteld en onder hun gezag, leiding en toezicht werkt.
2.2.2. Het verhaal dat de arbeidsongevallenverzekeraar van de uitlenende derde en/of de
getroffene – of zijn rechtverkrijgenden – op de verzekerden mocht nemen indien een ongeval
van een lid van dat geleend personeel moet ten laste genomen worden door deze
verzekeraar.
2.3. Uitlenen van aangestelden
Wanneer schade veroorzaakt wordt door een aangestelde die occasioneel door de verzekeringnemer
aan een derde is uitgeleend, strekt de verzekering zich uit tot de aansprakelijkheid van de
verzekeringnemer, die van de andere verzekerden en van de uitgeleende aangestelde, voor zover
deze aangestelde bij derden werken uitvoert die van dezelfde aard zijn als de verzekerde activiteit
en dat hij onder het gezag, de leiding en het toezicht van de verzekerden gebleven is.
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2.4. Burgerrechtelijke aansprakelijkheid opdrachtgever
De dekking wordt uitgebreid tot de eventuele burgerrechtelijke aansprakelijkheid die de
verzekeringnemer in zijn hoedanigheid van opdrachtgever kan oplopen als gevolg van een
schadegeval veroorzaakt door een van zijn aangestelden die ofwel een persoonlijk voertuig gebruikt,
ofwel enig ander voertuig dat niet aan zijn onderneming toebehoort, waarvan ze noch de houder,
noch de huurder is, in welke vorm dan ook.
Deze dekkingsuitbreiding geldt binnen de grenzen van de bepalingen van het Koninklijk Besluit van
14
december
1992
betreffende
de
modelovereenkomst
voor
de
verplichte
aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen en voor zover, buiten medeweten van de
verzekeringnemer en tegen zijn richtlijnen in, niet werd voldaan aan de verzekeringsplicht bedoeld in
de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake
motorrijtuigen.
De dekking is:
• voor de schade die voortvloeit uit letselschade: onbeperkt
Echter, indien op de dag van het schadegeval de reglementering de maatschappij toelaat om
onze dekking voor deze schade te beperken, zal deze dekking begrensd zijn, per schadegeval, tot
111.164.810 EUR of, indien dit hoger ligt, tot het laagste bedrag waartoe de dekking mag
worden beperkt overeenkomstig die reglementering;
• voor de zaakschade – andere dan de schade waarvan sprake in het hierna vermelde punt – :
beperkt tot 111.164.810 EUR per schadegeval of, indien dit hoger ligt, tot het laagste bedrag
waartoe de dekking op de dag van het schadegeval mag worden beperkt overeenkomstig de
reglementering;
• voor de schade aan persoonlijke kledij en persoonlijke bagage van de door het verzekerde
voertuig vervoerde personen: beperkt tot 2.756 EUR per inzittende of, indien dit hoger ligt, tot het
laagste bedrag waartoe de dekking op de dag van het schadegeval mag worden beperkt
overeenkomstig de reglementering;
• voor de borgstelling: beperkt tot 62.000 EUR voor het verzekerde voertuig en alle verzekerden
samen.
De bedragen bedoeld in de eerste drie punten hierboven worden automatisch om de 5 jaar
aangepast aan de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen. De volgende herziening
vindt plaats op 1 januari 2016, waarbij de basisindex die is van december 2005 (basis 2004 = 100).
Er wordt bepaald dat:
• deze dekking van toepassing is zowel op het verhaal van het slachtoffer zelf of zijn
rechtverkrijgenden, als op de verhalen die zouden worden uitgeoefend door de verzekeraar die
het gebruikte voertuig dekt, of door het Belgisch Gemeenschappelijk Waarborgfonds op basis van
de gemeenrechtelijke bepalingen en/of de wetgeving op de verplichte autoverzekering;
• deze dekkingsuitbreiding uitsluitend verworven is ten gunste van de verzekeringnemer in zijn
hoedanigheid van opdrachtgever en breidt zich dus niet uit tot de persoonlijke aansprakelijkheid
van de bestuurder, de eigenaar, de houder of gebruiker van het voertuig;
• de maatschappij in al de rechten en vorderingen van de verzekeringnemer treedt ten opzichte
van alle aansprakelijke daders, inclusief de bestuurders of gebruikers van de voertuigen.
2.5.

Diefstal
De aansprakelijkheid van de verzekeringnemer als aansteller in verband met:
2.5.1. een diefstal of poging tot diefstal door een van zijn aangestelden in de uitoefening van zijn
functie.
2.5.2. een diefstal of poging tot diefstal in de hand gewerkt door de nalatigheid van een aangestelde
in de uitoefening van zijn functie.
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Artikel 3

-

FACULTATIEVE VERRUIMINGEN

In de dekking zijn niet begrepen maar kunnen gedekt worden, mits uitdrukkelijke overeenkomst:
3.1.

Schade van allerlei oorsprong
3.1.1. Afbraak-, bouw- en verbouwingswerken.
Zijn evenwel gedekt, zonder uitdrukkelijke overeenkomst, de schade veroorzaakt door
gewone onderhouds-, herstel- of reinigingswerken aan het materieel, de installaties en de
gebouwen.
3.1.2. De roerende of onroerende goederen van de verzekerde activiteit die niet of niet meer voor de
verzekerde activiteit worden gebruikt.

Artikel 4

-

TOEVERTROUWDE GOEDEREN

Zijn niet in de dekking inbegrepen maar kunnen gedekt worden, mits uitdrukkelijke overeenkomst:
4.1.

Schade aan al dan niet toevertrouwde goederen die door de verzekerden ten tijde van het
schadegeval als gereedschap werden gebruikt.

4.2.

Schade aan goederen waarvan de verzekerden huurder, gebruiker, bewaarnemer of houder zijn.

Er wordt echter overeengekomen dat zonder uitdrukkelijke overeenkomst dekking verleend wordt voor
schade aan materieel dat wordt aangevoerd door derden op wie beroep gedaan wordt om werken uit te
voeren in de verzekerde installaties, voor zover dat materieel ten tijde van het schadegeval door de
verzekerden niet als gereedschap werd gebruikt.
Artikel 5

-

VERZEKERINGSGEBIED

Tenzij anders bepaald in de bijzondere voorwaarden, geldt de verzekering voor de activiteit van de in België
gevestigde bedrijfszetels van de verzekeringnemer en dekt de verzekering de schade die ten gevolge van
deze activiteit waar ook ter wereld gebeurt.
Behoudens andersluidende overeenkomst, is de schade uitgesloten die voortvloeit uit prestaties uitgevoerd
buiten Europa.
Artikel 6

-

DEKKINGSTERMIJN

De dekking van het contract heeft uitwerking voor de schade overkomen tijdens de termijn waarin ze van
kracht is.
Artikel 7

-

UITSLUITINGEN

Van dekking zijn uitgesloten:
7.1.

Schade die opzettelijk veroorzaakt is door een verzekerde.
Echter, indien de verzekerde die de schade opzettelijk heeft veroorzaakt, noch de verzekeringnemer
noch één van zijn vennoten, bestuurders, zaakvoerders, organen of leidinggevende aangestelden is,
blijft de dekking verworven aan de andere verzekerden, onder voorbehoud van het eigen risico
bepaald in artikel 9.2. en van het recht van verhaal dat de maatschappij tegen de aansprakelijke
verzekerde mag uitoefenen.
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7.2.

Schade veroorzaakt door:
7.2.1. de uitoefeningsmodaliteiten van de verzekerde activiteiten, aanvaard door de verzekerden, of
door een zulkdanige tekortkoming aan de voorzichtigheids- of veiligheidsnormen eigen aan de
verzekerde activiteiten, dat de schadelijke gevolgen van die tekortkoming of deze
uitoefeningsmodaliteiten – volgens de mening van ieder die terzake bevoegd is –
voorzienbaar waren.
7.2.2. veelvuldige herhalingen van schade met dezelfde oorsprong wegens het niet nemen van
voorzorgsmaatregelen.
7.2.3. de aanvaarding en de uitvoering van een werk of een prestatie, terwijl de verzekerde zich
ervan bewust was dat hij klaarblijkelijk noch over de bekwaamheid of de vereiste techniek,
noch over de passende materiële of menselijke middelen beschikte om dat werk of die
prestatie uit te voeren met inachtneming van zijn verbintenissen en onder toereikende
voorwaarden inzake veiligheid voor derden; de keuze van aangestelden die duidelijk
ongeschikt zijn voor het uit te voeren werk of de uit te voeren prestatie.
7.2.4. dronkenschap, staat van alcoholintoxicatie of een gelijksoortige toestand veroorzaakt door
het gebruik van drugs en andere verdovende middelen.
Echter, indien de verzekerde die schade heeft veroorzaakt welke valt onder artikel 7.2., noch de
verzekeringnemer noch één van zijn vennoten, bestuurders, zaakvoerders, organen of
leidinggevende aangestelden is en deze schade zich zonder medeweten van de voormelde personen
voorgedaan heeft, blijft de waarborg verworven aan de andere verzekerden dan degene die de
schade heeft veroorzaakt. De maatschappij behoudt in dit geval haar recht van verhaal op deze
laatste.

7.3.

Schade veroorzaakt door motorrijtuigen, in de gevallen van aansprakelijkheid als beoogd door de
Belgische of buitenlandse wetgeving op de verplichte verzekering van motorrijtuigen.
Deze uitsluiting doet geen afbreuk aan de toepassing van de waarborg voorzien in artikel 2.4.

7.4.

Schade veroorzaakt door voortbewegings- of vervoermiddelen van de zee- of luchtvaart, alsook door
de goederen die zij vervoeren of slepen.

7.5.

Schade ten gevolge van financiële transacties, misbruik van vertrouwen, oplichting, verduistering of
alle dergelijke handelingen, oneerlijke concurrentie of aantasting van intellectuele rechten zoals
uitvindingsoctrooien, handelsmerken, tekeningen of modellen en auteursrechten.

7.6.

De gehele of gedeeltelijke niet-uitvoering van contractuele verbintenissen, de te late uitvoering van
een bestelling of dienstverstrekking alsook de kosten gemaakt om het slecht uitgevoerde werk over
te doen of te verbeteren.

7.7.

De gerechtelijke, transactionele, administratieve of economische boeten, schadevergoeding die als
strafmaatregel of afschrikmiddel wordt toegepast (zoals “punitive damages” of “exemplary
damages” in sommige buitenlandse rechtsstelsels), alsmede de gerechtskosten van strafvervolging
en de dading met betrekking tot een strafrechtelijke of administratiefrechtelijke procedure.

7.8.

Schade ten gevolge van oorlog, staking, lock-out, oproer, daad van terrorisme of sabotage, alle
gewelddaden met collectieve drijfveer, al dan niet gepaard gaand met opstand tegen het gezag.

7.9.

Schade ten gevolge van de aanwezigheid of de verspreiding van asbest, asbestvezels of producten
die asbest bevatten, voor zover deze schade voortvloeit uit de schadelijke eigenschappen van
asbest.

7.10. De burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de maatschappelijke lasthebbers van de verzekerde
onderneming krachtens de wetgeving betreffende fouten in het beheer die zij zouden begaan in hun
hoedanigheid van bestuurder of zaakvoerder.
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Artikel 8

-

VERZEKERINGSSOMMEN EN VERBINTENISGRENZEN

8.1.

De maatschappij verleent haar dekking per schadegeval, zowel voor de hoofdsom als voor de kosten
en interesten boven de door de verzekeringnemer gedragen eigen risico’s.

8.2.

Voor de in hoofdsom verschuldigde vergoeding, kent de maatschappij haar dekking toe tot de in de
bijzondere voorwaarden bepaalde sommen.
Ingeval de in de bijzondere voorwaarden bepaalde dekking geen specifiek bedrag bevat voor
onstoffelijke schade, is deze begrepen in de verzekerde sommen.

8.3.

Wanneer de verzekerde zelf de schade herstelt, is de tegemoetkoming van de maatschappij beperkt
tot de kostprijs van het arbeidsloon en van de leveringen voor de herstelling.

8.4.

Alle schade, ongeacht de aard van de schade en het aantal schadelijders, die te wijten is aan
eenzelfde gebeurtenis, wordt beschouwd als één en hetzelfde schadegeval en geacht te zijn
overkomen tijdens het verzekeringsjaar waarin de eerste van deze schade is overkomen. Onder
verzekeringsjaar wordt verstaan de periode tussen twee jaarlijkse vervaldagen van het contract.

Artikel 9

-

EIGEN RISICO’S

9.1.

Bij een schadegeval draagt de verzekeringnemer zelf een aandeel dat in de bijzondere voorwaarden
wordt bepaald.

9.2.

In geval van meerdere verzekerden vermeld in het contract en voor de schade die te wijten is aan
het opzettelijk feit van een niet-leidinggevende aangestelde, zoals bepaald in artikel 7.1., bedraagt
het eigen risico 10 % van de schade met een maximum van 2.500 EUR, zonder dat het kleiner kan
zijn dan het eigen risico dat is bepaald in de bijzondere voorwaarden.

9.3.

De verdediging van de belangen van de verzekerden wordt niet ten laste genomen ingeval de schade
kleiner is dan het eigen risico. Is ze groter dan het eigen risico, dan is artikel 17 van de
“Administratieve Bepalingen” van toepassing.
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TITEL IV

-

RECHTSBIJSTAND

Als het in de bijzondere voorwaarden is vermeld, verleent de maatschappij een dekking Rechtsbijstand.
De maatschappij vertrouwt de regeling van schadegevallen in rechtsbijstand toe aan L.A.R., een
onafhankelijke maatschappij, die een gescheiden en gespecialiseerd beheer toepast in deze materie,
conform artikel 4 b) van het Koninklijk Besluit van 12 oktober 1990 betreffende de
rechtsbijstandverzekering.
Bijgevolg moeten de schadeaangiften in rechtsbijstand gericht worden aan L.A.R., Troonstraat nr. 1,
B-1000 Brussel of op het e-mailadres: lar@lar.be.
Artikel 1
1.1.

-

VOORWERP VAN DE DEKKING

De maatschappij dekt de kosten van strafrechtelijke verdediging van een verzekerde wanneer hij
vervolgd wordt voor de overtreding van de wetten en reglementen en/of onopzettelijke doodslag of
verwondingen, gepleegd in het kader van de uitoefening van de verzekerde professionele activiteiten
zoals beschreven in de bijzondere voorwaarden.
Niet gedekt zijn de overtredingen van de Belgische en buitenlandse wetgevingen en
reglementeringen betreffende het verkeer van motorrijtuigen en het vervoer van koopwaar over de
weg, over het water, per spoor en via luchtvervoer.

1.2.

De maatschappij oefent eveneens, in der minne of in het kader van een gerechtelijke procedure,
verhaal uit op een derde die extracontractueel aansprakelijk wordt gesteld, om de vergoeding te
verkrijgen van:
• letselschade geleden door een verzekerde tijdens de verzekerde professionele activiteiten;
• zaakschade veroorzaakt aan de goederen bestemd voor de verzekerde activiteit, alsook eruit
voortvloeiende onstoffelijke schade.
De maatschappij zal echter slechts verhaal uitoefenen om de vergoeding te verkrijgen van
onstoffelijke schade die niet het gevolg is van letsel- of zaakschade op voorwaarde dat ze door een
ongeval werd veroorzaakt en in zoverre deze zich heeft voorgedaan tijdens de verzekerde
professionele activiteiten.

1.3.

De dekking zal niet worden verleend:
• als een andere verzekerde dan de verzekeringnemer rechten wil laten gelden tegen een andere
verzekerde;
• bij schadegeval veroorzaakt of schade geleden door motorrijtuigen die vallen onder de Belgische
of buitenlandse wetgeving op de verplichte verzekering van motorrijtuigen;
• bij schade geleden door de aangestelden die aanleiding kan geven tot een schadevordering in
het kader van de arbeidsongevallenwetgeving of bij schade door een ongeval op de weg naar of
van het werk;
• bij de zaakschade aan persoonlijke goederen;
• bij schade veroorzaakt of geleden door personen die bij gelegenheid ter beschikking van de
verzekerden worden gesteld;
• bij schadegevallen die onder de burgerrechtelijke aansprakelijkheid na levering van producten of
na uitvoering van werken vallen en/of de burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid;

4185771 - 04.2015

12.

Verzekering Burgerlijke bedrijfsaansprakelijkheid
Medische, paramedische en zorgsector

• bij schadegevallen met betrekking tot deze Rechtsbijstandverzekering;
• bij schadegevallen veroorzaakt door terrorisme of door nucleaire wapens of tuigen.
1.4.

De maatschappij kan weigeren verhaal uit te oefenen indien uit de inlichtingen blijkt dat de derde,
die aansprakelijk wordt gesteld, insolvent is.

Artikel 2

-

VERZEKERINGSGEBIED

De dekking dekt de schade in Europa als gevolg van de activiteit van de in België gevestigde bedrijfszetels
van de verzekeringnemer.
Artikel 3

-

DEKKINGSPERIODE

De dekking van het contract heeft uitwerking voor schade overkomen tijdens de periode waarin zij van
kracht is.
Artikel 4

-

GEDEKTE BEDRAGEN

In het kader van de artikelen 1.1 en 1.2 verleent de maatschappij haar dekking per schadegeval en per
verzekeringsjaar tot de in de bijzondere voorwaarden vermelde bedragen en op voorwaarde dat voor het
burgerrechtelijk verhaal de inzet van het geschil 250 EUR overschrijdt.
Als verschillende verzekerden betrokken zijn bij hetzelfde schadegeval is het aan de verzekeringnemer om
aan de maatschappij de rangorde van iedere persoon mee te delen bij het opgebruiken van de verzekerde
sommen.
Niet ten laste van de maatschappij zijn de opsporingskosten van de aansprakelijke derde, de schikkingen
met het Openbaar Ministerie, de gerechtelijke, transactionele, administratieve of economische boeten,
alsook de gerechtskosten voor strafzaken.
De bevoegdheid van hoven en rechtbanken wordt geregeld in het Gerechtelijk Wetboek en de Verordening
(EU) nr. 1215/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2012 betreffende de
rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en
handelszaken.
Artikel 5

-

VRIJE KEUZE VAN EXPERT

De verzekerde kiest vrij de expert in geval van expertise in België en verbindt zich ertoe de naam ervan aan
de maatschappij mee te delen. Indien de verzekerde het vraagt, kan de maatschappij hem in zijn keuze
adviseren.
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Artikel 6

-

VRIJE KEUZE VAN ADVOCAAT

De verzekerde kiest vrij een advocaat of, in de mate waarin de op de procedure toepasselijke wet het
toelaat, enige andere persoon met de vereiste bekwaamheden om zijn belangen te verdedigen:
1) in geval van strafrechtelijke vervolging.
2) wanneer er, voor een verhaal dat niet in der minne kon worden opgelost, een gerechtelijke of
administratieve procedure moet worden ingesteld.
3) telkens als er een belangenconflict rijst tussen de verzekerde en de maatschappij. In dat geval verzoekt
deze haar verzekerde gebruik te maken van zijn keuzemogelijkheid.
De vrije keuze van de verzekerde geldt zelfs voor een procedure in het buitenland. Indien de verzekerde het
vraagt, kan de maatschappij hem bij zijn keuze adviseren.
Om de tenlasteneming van de kosten en erelonen te genieten, verbindt de verzekerde zich ertoe –
behoudens verantwoorde spoed – de naam van zijn advocaat aan de maatschappij mee te delen en haar
op de hoogte te houden van de instelling en het verloop van bovengenoemde procedure.
De verzekerde heeft de leiding over de procedure.
Indien de verzekerde beslist van advocaat te veranderen in de loop van de procedure, neemt de
maatschappij slechts de kosten en erelonen ten laste die zouden zijn voortgevloeid uit de inschakeling van
slechts een enkele advocaat, behalve indien de verzekerde om redenen onafhankelijk van zijn wil,
genoodzaakt is een andere advocaat te nemen.
Indien het gaat om een procedure in België en de verzekerde een advocaat in het buitenland kiest, zal de
maatschappij haar tegemoetkoming voor de reiskosten van deze advocaat beperken tot wat zij normaal
had moeten betalen indien de verzekerde een advocaat in België had gekozen.
Artikel 7

-

OBJECTIVITEITSCLAUSULE

Wanneer de verzekerde en de maatschappij het niet eens zijn over de houding die moet worden
aangenomen om het gedekte schadegeval te regelen, en nadat de maatschappij hem van haar standpunt
of van haar weigering om de stelling van de verzekerde te volgen in kennis gesteld heeft, verzoekt zij haar
verzekerde – onverminderd de mogelijkheid voor deze laatste om een gerechtelijke procedure in te stellen
– een advocaat van zijn keuze te raadplegen.
1) Als de geraadpleegde advocaat de zienswijze van de maatschappij bevestigt, vergoedt deze de
verzekerde de helft van de kosten en erelonen van de raadpleging in het kader van haar dekking.
2) Indien de verzekerde, tegen het advies van de geraadpleegde advocaat, op zijn kosten een procedure
instelt en een beter resultaat behaalt dan wat hij zou hebben behaald indien hij het standpunt van de
maatschappij aangenomen had, is deze gehouden tot het verlenen van haar dekking en het
terugbetalen van de kosten van de raadpleging die ten laste van de verzekerde zouden zijn gebleven.
3) Als de geraadpleegde advocaat de stelling van de verzekerde bevestigt, is de maatschappij verplicht
haar dekking te verlenen, ongeacht de afloop van de ingestelde procedure, daarin begrepen de kosten
en honoraria van de raadpleging.
Artikel 8

-

INDEPLAATSSTELLING

De maatschappij treedt in de rechten van de verzekerden op de terugvordering van de sommen die ze ten
laste heeft genomen, onder meer een eventuele rechtsplegingvergoeding.
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Artikel 9

-

VERJARING

De verjaringstermijn voor iedere rechtsvordering, voortvloeiend uit een verzekeringsovereenkomst,
bedraagt 3 jaar.
De termijn loopt vanaf de dag van de gebeurtenis die de rechtsvordering opent.
Niettemin, als degene die het recht heeft om de rechtsvordering in te stellen, bewijst dat hij pas later van
deze gebeurtenis kennis heeft gekregen, begint de termijn pas op deze datum te lopen zonder evenwel 5
jaar te rekenen vanaf de gebeurtenis te mogen overschrijden, uitgezonderd in geval van fraude.

4185771 - 04.2015

15.

4185771 – 04.2015

www.axa.be

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: Vorstlaan 25, B-1170 Brussel (België)
Internet: www.axa.be – Tel.: 02 678 61 11 – Fax: 02 678 93 40 – KBO nr.: BTW BE 0404.483.367 RPR Brussel

