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Burgerrechtelijke
Beroepsaansprakelijkheid

Dit informatiedocument heeft tot doel u een overzicht te geven van de belangrijkste dekkingen en uitsluitingen betreffende deze verzekering.
Het document is niet gepersonaliseerd op basis van uw specifieke behoeften en de informatie die erin opgenomen is, is niet exhaustief. Voor
alle bijkomende informatie betreffende de gekozen verzekering en uw verplichtingen kan u de precontractuele en contractuele voorwaarden
betreffende deze verzekering raadplegen.

Welk soort verzekering is dit?

De verzekering Burgerrechtelijke Beroepsaansprakelijkheid dekt de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de verzekerde voor de schade die
wordt toegebracht aan derden (waaronder zijn klanten) en die voortvloeit uit aansprakelijkheid verwekkende feiten overkomen tijdens de
uitoefening van de aangegeven professionele activiteiten van de verzekerde.

Wat is verzekerd?
✔✔ Letselschade
✔✔ Zaakschade
✔✔ Onstoffelijke schade
Aanleiding tot dekking geven de volgende aansprakelijkheid
verwekkende feiten:
–– een vergissing, verzuim of nalatigheid, in rechte of in
feite, begaan tijdens de uitoefening van de beoogde
professionele activiteit
–– verlies, beschadiging of verdwijning, wat de oorzaak ook
moge zijn, van gegevens.
Basisdekking (inbegrepen in de premie)
Kosten die noodzakelijk zijn voor de wedersamenstelling van
verloren of beschadigde dossiers van klanten, mits gebruik
van een back-upsysteem en wanneer deze werken alleen
door een andere persoon dan de verzekerde uitgevoerd
kunnen worden

Wat is niet verzekerd?
✘✘ Opzettelijk veroorzaakte schade
✘✘ Schade door tekortkoming aan voorzichtigheids- of
veiligheidsnormen met onvermijdelijke schadelijke gevolgen,
herhaalde schade door het niet nemen van voorzorgsmaatregelen,
schade door dronkenschap, …
✘✘ Aansprakelijkheid door verrichtingen die vreemd zijn aan de
aangegeven professionele activiteiten en schade door alle
handelingen als oprichter, bestuurder, …
✘✘ Iedere activiteit van advies, analyse en programmatie op het
gebied van informatica
✘✘ BA sociale mandatarissen
✘✘ Activiteit van advies op het gebied van milieu
✘✘ Aansprakelijkheid wegens activiteiten van financieel advies,
financieel beheer, …
✘✘ Eisen m.b.t. adviezen waarin speciale mechanismen zijn
opgenomen of over het gebruik van het financieel stelsel voor
witwassen van geld
✘✘ Eisen m.b.t. de betwisting van erelonen en kosten
✘✘ Aansprakelijkheid wegens het niet storten of niet teruggeven van
geld, effecten, titels en waarden
✘✘ Aansprakelijkheid wegens het onthullen van feiten waarvan de
verzekerde kennis heeft door zijn functie
✘✘ Schade door misbruik van vertrouwen, oplichting, verduistering,
oneerlijke concurrentie, aantasting van intellectuele rechten, …
✘✘ Aansprakelijkheid ten gevolge van bijzondere verbintenissen
die de verzekerde heeft aangegaan en die een verzwaring
meebrengen van zijn burgerrechtelijke aansprakelijkheid
✘✘ Gerechtelijke, transactionele, administratieve, disciplinaire of
economische boeten
✘✘ BA Auto
✘✘ Schade door zee- en luchtvaartuigen
✘✘ Schade door water, vuur, brand, ontploffing, rook
✘✘ Schade door oorlog, aanslag of arbeidsconflict
✘✘ Schade door kernrisico
✘✘ Schade door asbest
✘✘ Schade door goederen waarvan de verzekerde huurder,
gebruiker, bewaarnemer of houder is
✘✘ Schade wegens milieuaantasting
✘✘ Tienjarige aansprakelijkheid van architecten en aannemers
✘✘ Aansprakelijkheid wegens activiteiten die verboden zijn door de
wetgeving of deontologie
✘✘ Aansprakelijkheid voor daden van onderaannemers en de
aansprakelijkheid van onderaannemers
✘✘ Aansprakelijkheid wegens activiteiten die verboden zijn door de
wetgeving of deontologie
✘✘ Schade door een informatica-virus, behalve indien geen gepaste
anti-virusbescherming bestaat of als gevolg van een onvoldoende
werking van de veiligheidssystemen
✘✘ Ruimere vergoeding ten gevolge van bijzondere verbintenissen
die de verzekerde heeft aangegaan

Zijn er dekkingsbeperkingen?

!! Schade door hetzelfde verwekkend feit
!! Bedrag van de schadevergoeding dat boven de vergoedingslimieten gaat voorzien in de algemene en/of bijzondere voorwaarden
!! Totaal van de eisen ingediend na het verstrijken van de verzekeringsovereenkomst
!! Schade onder of gelijk aan het bedrag van het eigen risico (bedrag dat ten laste van de verzekerde blijft). De eigen risico’s staan vermeld in
de algemene en/of bijzondere voorwaarden
!! Dekking per verzekeringsjaar
Waar ben ik gedekt?
✔✔ Voor de uitoefening van de aangegeven beroepsactiviteiten vanuit de bedrijfszetel in België
✔✔ Voor de schade: wereldwijd (met uitzondering van de USA/CANADA)
✔✔ Voor het rechtsgeding: de rechtbanken gelegen in de EU of Zwitserland

Wat zijn mijn verplichtingen?
–– Bij het sluiten van de overeenkomst: alle u bekende omstandigheden nauwkeurig meedelen die u redelijkerwijs moet beschouwen als
gegevens die van invloed kunnen zijn op de beoordeling van het risico door de verzekeraar.
–– In de loop van de overeenkomst:
•
iedere wijziging meedelen die een aanzienlijke en blijvende verzwaring van het risico kan betekenen (voorbeelden: uitbreidingen,
nieuwe activiteiten, nieuwe producten, …)
•
de berekeningsgegevens voor de premie (jaarlijkse bezoldigingen, …) overmaken
–– Bij schadegeval:
•
alle redelijke maatregelen moeten nemen om de gevolgen van het schadegeval te voorkomen en te beperken
•
onverwijld en in elk geval zo spoedig als redelijkerwijze mogelijk, het schadegeval, de juiste omstandigheden, de omvang van de
schade melden
•
meewerken aan de afhandeling van het schadegeval (voorbeelden: de expert ontvangen en alle gerechtelijke en buitengerechtelijke
akten overmaken)

Wanneer en hoe betaal ik?
U hebt de verplichting de premie te betalen op de in de bijzondere voorwaarden vermelde vervaldag. U ontvangt hiertoe uitnodigingen tot
betaling. Deze premie kan forfaitair en/of provisioneel zijn. Een provisionele premie wordt na de vervallen termijn afgerekend. Tegen bepaalde
voorwaarden kunt u zonder bijkomende kosten kiezen voor een gesplitste premiebetaling. De na vervallen termijn afrekenbare premie betaalt
u na ontvangst van de jaarlijkse afrekening.

Wanneer begint en eindigt de dekking
De duur, de jaarlijkse vervaldag en de begindatum van de verzekering worden vermeld in de bijzondere voorwaarden. De overeenkomst wordt
afgesloten voor een minimale duurtijd van één jaar en wordt stilzwijgend verlengd. De dekking wordt van kracht na betaling van de eerste
premie.
De dekking strekt zich uit tot:
–– de vorderingen tot vergoeding van schade overkomen tijdens de periode waarin de dekking van kracht is
–– de vorderingen tot vergoeding van schade ingediend door derden tot 36 maand na het einde van de overeenkomst en dit tot de wettelijke
verjaring van deze vorderingen, voor zover zij betrekking hebben op een schadegeval overkomen tijdens de periode waarin de dekking van
kracht is en het risico niet werd gedekt door een andere verzekeraar, of voorzover zij betrekking hebben op feiten die aanleiding kunnen
geven tot een schadegeval en die in die periode aangegeven worden.

Hoe zeg ik mijn contract op?
U kunt de verzekeringsovereenkomst ten minste drie maanden voor de jaarlijkse vervaldag opzeggen. De verzekeringsovereenkomst moet
opgezegd worden per aangetekende brief, bij deurwaardersexploot of door afgifte van de opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs.
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