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Welk soort verzekering is dit? 
Deze verzekering omvat de waarborg « Burgerlijke aansprakelijkheid » die de lichamelijke, materiële en immateriële schade vergoedt die 
toegebracht werd aan derden in het kader van de activiteiten van de verzekerde en waarvoor zijn of haar aangestelden aansprakelijk zijn.  
Ze omvat ook een waarborg « Lichamelijke ongevallen » die de lichamelijke letsels dekt als gevolg van een ongeval dat zich heeft voorgedaan in 
het kader van de verzekerde activiteit. Deze waarborg kan aangevuld worden met een dekking « Rechtsbijstand ».

Wat is er verzekerd?

ü Buitencontractuele burgerlijke aansprakelijkheid

Dekking van uw buitencontractuele burgerlijke 
aansprakelijkheid voor de schade toegebracht aan 
derden als gevolg van de verzekerde activiteit, met 
inbegrip van de volgende gevallen:

• brand, vuur, ontploffing, rook, water;

• accidentele milieuaantasting;

• burenhinder.

ü Rechtsbijstand 

Strafrechtelijke verdediging en Borgstelling: 

• kosten en honoraria van de advocaat die de 
verzekerde zelf gekozen heeft;

• gerechtelijke en buitengerechtelijke onderzoeks-, 
expertise- en procedurekosten.

Facultatieve waarborg - Burgerlijk verhaal op een 
aansprakelijke derde 

• kosten en honoraria van de advocaat die de 
verzekerde zelf gekozen heeft; 

• gerechtelijke en buitengerechtelijke onderzoeks-, 
expertise- en procedurekosten.

 Waarborg « Lichamelijke ongevallen »:

• lichamelijk ongeval: plotse gebeurtenis die 
een lichamelijk letsel veroorzaakt, waarvan de 
oorzaak of een van de oorzaken extern is aan het 
organisme van het slachtoffer;

• worden met name als ongeval beschouwd: 

- ziekten, besmettingen en infecties die het 
gevolg zijn van een ongeval;

- zonnesteek, verdrinking, hydrocutie;

- de gevolgen van een fysieke inspanning zoals 
hernia’s en spierscheuren.

Worden ten laste genomen binnen de contractuele 
beperkingen:

• behandelings- en begrafeniskosten;

• storting van een kapitaal bij overlijden of blijvende 
invaliditeit;

• als de speciale voorwaarden daarin voorzien, 
wordt een vergoeding gestort bij tijdelijke 
ongeschiktheid.

Wat is er niet verzekerd? 

x Belangrijkste uitsluitingen van de waarborg  
« Burgerlijke aansprakelijkheid »

• De schade die onder toepassing valt van wettelijk 
verplichte verzekeringen.

• Schade door bouwen, verbouwen of afbreken van 
gebouwen of werken.

• Schade door oorlog, stakingen en terreurdaden.

• Schade door asbest.

• Schade als gevolg van het niet, niet tijdig of niet 
correct nakomen van contractuele verplichtingen.

• De schade toegebracht aan materialen, kleding, 
brillen en persoonlijke bezittingen van de 
verzekerde personen.

• Verval van dekking: de opzettelijk of door een 
zware fout toegebrachte schade.

• De geschillen over tewerkstelling.

• De aansprakelijkheid van bestuurders.

• De boetes, dwangsommen, nalatigheidsboetes en 
andere boeteclausules.

x Belangrijkste uitsluitingen van de waarborg  
« Lichamelijke ongevallen » 

• Zelfverminking, zelfmoord of poging tot zelfmoord;

• De ongevallen die voortvloeien uit 
oorlogsgebeurtenissen;

• De beoefening van luchtsporten;

• De letsels van de verzekerden waarvoor zij een 
tussenkomst genieten in toepassing van de wet op 
de arbeidsongevallen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

! Vrijstellingen: in sommige waarborgen zit een 
vrijstelling waarvan het bedrag vastgelegd is in 
de speciale voorwaarden van het contract. Deze 
vrijstelling blijft ten laste van de verzekeringnemer 
en wordt afgetrokken van het bedrag van de 
schadevergoeding.

! Tussenkomstlimieten: sommige waarborgen 
hebben tussenkomstlimieten die vastgelegd zijn in  
de algemene, bijzondere of speciale voorwaarden  
van het contract.

	   	  

	  



Waar ben ik verzekerd?

ü De verzekering geldt voor de schadegevallen over de hele wereld voor zover ze het gevolg zijn van de activiteit van in België 
gevestigde bedrijfszetels.

ü De vorderingen ingesteld bij de rechtbanken van Canada of de VS zijn uitgesloten.

Wat zijn mijn verplichtingen?

• Bij het sluiten van het contract: alle gekende omstandigheden van het risico exact melden.

• In de loop van het contract: elke wijziging in de omstandigheden melden die het risico aanzienlijk en blijvend kan verhogen.

• Bij een schadegeval:

- het schadegeval aangeven (omstandigheden en omvang van de schade) binnen de termijn die bepaald wordt in de  
algemene of speciale voorwaarden en ieder nuttig document bezorgen, met inbegrip van de gerechtelijke en 
buitengerechtelijke akten;

- alle redelijke maatregelen nemen om de gevolgen van het schadegeval te voorkomen of te beperken;

- meewerken aan de afhandeling van het schadegeval.

Wanneer en hoe moet ik betalen?

De premie is jaarlijks op voorhand betaalbaar op voorlegging van de factuur of van het vervaldagbericht. Een gespreide betaling 
is mogelijk volgens bepaalde modaliteiten.

Wanneer start en eindigt de dekking?

De verzekering treedt in werking op de dag die in het verzekeringscontract vermeld wordt op voorwaarde dat de eerste premie 
betaald werd.

De duur van het contract bedraagt één jaar en het wordt ieder jaar stilzwijgend hernieuwd, tenzij anders vermeld wordt in de  
speciale voorwaarden. 

Hoe zeg ik mijn contract op?

Het verzekeringscontract kan opgezegd worden met een aangetekende brief, een deurwaardersexploot of door afgifte van een 
opzeggingsbrief met ontvangstbewijs. De opzegging moet ten laatste drie maanden voor de jaarlijkse vervaldatum van het contract 
gemeld worden. 
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