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AFDELING 1: BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID UITBATING

Artikel 1 - Voorwerp van de verzekering
Wij* verzekeren, binnen de perken en aan de voorwaarden van dit contract, de extra-contractuele
burgerrechtelijke aansprakelijkheid, die op de verzekerden* kan rusten voor lichamelijke schade*, stoffelijke
schade* en onstoffelijke gevolgschade*, veroorzaakt aan derden*. Dit door activiteiten* die in de bijzondere
voorwaarden omschreven zijn.
Wij* verzekeren deze extra – contractuele burgerrechtelijke aansprakelijkheid conform Belgische of
gelijkaardige buitenlandse rechtsbepalingen.
Wij* verzekeren eveneens de gevolgen van de contractuele aansprakelijkheid die op de verzekerden kan
rusten wanneer deze aansprakelijkheid het gevolg is van een feit dat op zichzelf aanleiding kan geven tot hun
extra-contractuele aansprakelijkheid. In dat geval vergoeden wij* de schade* die we* zouden moeten betalen
indien aan de aansprakelijkheidsvordering een extra-contractuele grondslag was gegeven.
Wij* verzekeren ook de schade*:
1. veroorzaakt door de roerende en onroerende goederen gebruikt voor de uitbating. Wij* vergoeden de
schade* door lichtreclames en reclameborden toebehorend aan de verzekeringnemer wanneer ze zich in
België bevinden;
2. veroorzaakt door het door u* bewoonde gedeelte van de ondernemingsgebouwen;
3. door de werken uitgevoerd door uw* aangestelden:
- voor uw* privé-rekening en voor deze van uw* familieleden die deel uitmaken van uw* gezin;
- voor de privé-rekening van de directie van de onderneming en van de familieleden die deel uitmaken
van
hun gezin.

Artikel 2 - Territoriale uitgestrektheid
Tenzij anders vermeld in de bijzondere voorwaarden geldt de verzekering voor de activiteiten* van uw*
bedrijfszetels in België en dekt ze de schade* ten gevolge van deze activiteiten* overkomen in de hele wereld.
Wanneer u* werken uitvoert buiten het grondgebied van de landen die lid zijn van de Europese Unie (EU)
verzekeren wij* deze slechts na voorafgaandelijke schriftelijke aanvaarding.
De schade* die voortvloeit uit een foutloze aansprakelijkheid in hoofde van de verzekerden* op basis van een
wetgeving van een land buiten de EU, blijft altijd uitgesloten.

Artikel 3 - Verzekerde bedragen
Wij* vergoeden in de hoofdsom per schadegeval*, de lichamelijke en stoffelijke schade* - met inbegrip van de
onstoffelijke gevolgschade*, maximaal tot het bedrag zoals vermeld in de bijzondere voorwaarden.
Van deze vergoeding trekken we* telkens de contractueel voorziene vrijstelling* af. Deze blijft immers ten laste
van de verzekeringnemer.
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Artikel 4 - Zuiver onstoffelijke schade
Wij* vergoeden ook de zuiver onstoffelijke schade* en dit tot maximum 250.000 euro per schadegeval*.
Voorwaarde is wel dat zij veroorzaakt is door een abnormale en plotse gebeurtenis die voor de
verzekeringnemer, zijn organen of leidinggevende aangestelden onvrijwillig en onvoorzien is.
Dit bedrag is inbegrepen in het bedrag “stoffelijke schade” dat voorzien is in deze Afdeling “Burgerrechtelijke
aansprakelijkheid uitbating”.
Blijft uitgesloten de zuiver onstoffelijke schade* die het gevolg is van:
1. een vertraging, een gebrek of een vergissing in de uitvoering van een contract;
2. milieuaantasting zoals voorzien in artikel 5 B;
3. burenhinder zoals voorzien in artikel 5 C;
4. een schadegeval* dat gedekt is in Afdeling 2 “Toevertrouwde Goederen”.

Artikel 5 – Bijzondere waarborgen
Wij* verzekeren de waarborgen A, B en C zoals hierna opgesomd en volgens deze voorwaarden:
-

de lichamelijke schade* ten gevolge van deze bijzondere waarborgen, verzekeren we* tot beloop van de
verzekerde bedragen voorzien in het contract;

-

de stoffelijke schade* en de onstoffelijke gevolgschade* verzekeren we* tot 25% van het verzekerde
bedrag “stoffelijke schade” per schadegeval* zoals voorzien in het contract, maar met een minimum van
125.000 euro behoudens afwijking voorzien in de bijzondere voorwaarden.

Deze verzekerde bedragen zijn inbegrepen in de bedragen voorzien in deze Afdeling “Burgerrechtelijke
aansprakelijkheid uitbating”.
Wij* verzekeren de aansprakelijkheid van de verzekerden* voor schade* veroorzaakt door:
A. Brand, vuur, ontploffing, rook, of water.
Wij* verzekeren de aansprakelijkheid van de verzekerden* voor:
1. de schade* veroorzaakt door brand, vuur, ontploffing, rook als gevolg van één van deze gebeurtenissen
of water;
2. de stoffelijke schade en onstoffelijke gevolgschade*
waarvoor de verzekerde* aansprakelijk is ten gevolge van brand, vuur, ontploffing, water of rook als
gevolg van één van deze gebeurtenissen of water veroorzaakt aan de aan derden* toebehorende
gebouwen of gedeelten van gebouwen, met inbegrip van de inhoud ervan, en bovendien de onderneming
deze gebruikt of huurt voor een duur van minder dan 30 dagen voor de inrichting van commerciële,
culturele of sociale manifestaties.
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Wij* verzekeren niet de aansprakelijkheid van de verzekerden* voor:
1. de schade* die normaal verzekerbaar is onder de waarborg “verhaal van derden” van een
brandverzekering. Deze uitsluiting geldt altijd of u* dergelijke brandverzekering onderschreven hebt of
niet. Wij* verzekeren wel de onstoffelijke schade* die voortvloeit uit deze stoffelijke schade *;
2. de stoffelijke schade* die het gevolg is van bovenvermelde gebeurtenissen wanneer ze ontstaan is in
een gebouw waarvan de verzekerde*, zelfs maar gedeeltelijk, eigenaar, huurder of gebruiker is of
wanneer ze overslaat uit een dergelijk gebouw.
B. Milieuaantasting
Wij* verzekeren de schade* behalve de zuiver onstoffelijke schade veroorzaakt door:
1. de verontreiniging van grond, water of lucht door het voortbrengen, storten of opslaan van vaste, vloeibare
of gasvormige stoffen,
2. door lawaai, trillingen, golven, stralingen, stralen, temperatuurwijzigingen, vochtigheid, reuk of rook,
Dit alles zonder afbreuk te doen aan de toepassing van artikel 20.7.
Wij* verzekeren wanneer volgende voorwaarden samen vervuld zijn:
1. de schade* is rechtstreeks en uitsluitend het gevolg van een ongeval*;
2. u* hebt voorafgaandelijk de wetten en reglementen betreffende de milieubescherming in acht genomen.
C. Burenhinder
Wij* verzekeren de schade* behalve de zuiver onstoffelijke schade veroorzaakt:
aan personen en goederen door de in de bijzondere voorwaarden beschreven activiteiten* wanneer derden*
vergoeding kunnen eisen op grond van artikel 544 van het Belgisch burgerlijk wetboek wegens burenhinder of
op grond van buitenlandse rechtsregels.
Deze waarborg geldt niet wanneer uw* aansprakelijkheid voor burenhinder uitsluitend voortkomt uit een
contractuele verbintenis die u* bent aangegaan. Wij* kunnen dit wel verzekeren wanneer wij* hiervan melding
maken in de bijzondere voorwaarden.
Indien de schade* bestaat uit een milieuaantasting, zijn de voorwaarden van artikel 5 B van toepassing.

Artikel 6 – Motortoestellen
A. Werftoestellen
Wij* vergoeden de schade* veroorzaakt door heftrucks, hijs-, laad-, los-, bouwplaats- en motortoestellen.
Deze waarborg geldt enkel wanneer u* ze in omloop brengt binnen de omheining van de uitbatingszetels van
uw onderneming, haar werkterreinen of in de onmiddellijke nabijheid ervan.
Het motortoestel dat betrokken is in het schadegeval* is:
1. Vrijgesteld van verkeersbelasting en niet-ingeschreven:
-

Wij* vergoeden, conform de regels en waarborgen van dit contract, wanneer de schade* voortvloeit uit
het gebruik van bovenvermelde toestellen als werktuig;
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-

Wij* vergoeden, conform de regels van het modelcontract voor de verplichte verzekering van de
burgerrechtelijke aansprakelijkheid motorrijtuigen, wanneer de schade* voortvloeit uit het gebruik ervan
als rijtuig.

2. Onderworpen aan verkeersbelasting en ingeschreven:
-

Wij* vergoeden, conform de regels en waarborgen van dit contract, wanneer de schade* voortvloeit uit
het gebruik van bovenvermelde toestellen als werktuig;

B. Voertuigen die toebehoren aan derden
Wij* vergoeden eveneens op basis van de voorwaarden van dit contract:
− de schade* veroorzaakt, aan voertuigen die eigendom zijn van derden*, tijdens het laden en lossen.
− de schade* aan voertuigen van derden* die zich binnen uw* installaties bevinden. Zelfs wanneer de
verzekerden* zelf deze voertuigen binnen of nabij deze installaties zouden verplaatsen. Dit wel op
voorwaarde dat de bestuurder over een geldig rijbewijs of een rijvaardigheidsattest beschikt.

Artikel 7 - Burgerrechtelijke aansprakelijkheid opdrachtgever
A. Schade* door motorrijtuigen die geen eigendom zijn van de verzekeringnemer
Wij* vergoeden de schade* waarvoor u* burgerrechtelijk aansprakelijk bent in uw* hoedanigheid van
opdrachtgever, berokkend aan derden* door uw* aangestelden. Dit wanneer zij bij de uitoefening van hun
functie gebruik maken van motorrijtuigen die geen eigendom zijn van u*, noch door u* ter beschikking werden
gesteld. Deze uitbreiding geldt wanneer er geen verzekering bestaat of bij verhaal van de autoverzekeraar van
de aangestelde tegen u*.
Als basis voor deze verzekering gelden dezelfde bedragen en hetzelfde verzekeringsgebied als in het
modelcontract ‘burgerrechtelijke aansprakelijkheid voor motorrijtuigen’.
De persoonlijke burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de aangestelden verzekeren we* nooit.
De schade* aan het gebruikte motorrijtuig is uitgesloten.
Wij* behouden ons verhaalrecht tegen de aansprakelijke aangestelde.
B. Schade* aan motorrijtuigen die geen eigendom zijn van de verzekeringnemer
Bij uitbreiding vergoeden wij* ook de schade* waarvoor u* burgerrechtelijk aansprakelijk bent in uw*
hoedanigheid van opdrachtgever veroorzaakt aan de motorrijtuigen van de aangestelden, vennoten,
bestuurders en zaakvoerders.
Uitgesloten is:
1. de schade* veroorzaakt door een personeelslid aan het motorrijtuig waarvan hij houder is;
2. de schade* veroorzaakt aan de motorrijtuigen die uw* eigendom zijn of die u huurt of in leasing hebt.
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Artikel 8 – Personeel / Interimpersoneel
A. Lenen van personeel
Wij* vergoeden de schade* veroorzaakt door aangestelden occasioneel ter beschikking gesteld inclusief
interimpersoneel voor het uitvoeren van gelijkaardige werkzaamheden zoals verzekerd in dit contract
Voorwaarden:
- U* bent aansprakelijk
- U* hebt de bezoldigingen* van het geleende personeel aangegeven (zie artikel 40).
- Het betrokken personeel werd u ter beschikking gesteld met naleving van de wettelijke bepalingen
betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers.
B. Uitlenen van aangestelden
Wij* vergoeden de schade* veroorzaakt door uw* aangestelden die occasioneel ter beschikking gesteld zijn
van andere ondernemingen voor het uitvoeren van gelijkaardige werkzaamheden zoals verzekerd in dit
contract.
Voorwaarden :
- U* bent aansprakelijk
- Het betrokken personeel werd ter beschikking gesteld van de gebruiker met naleving van de wettelijke
bepalingen betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers.
C. Diefstal gepleegd door uw* aangestelden
De verzekering is uitgebreid tot de burgerrechtelijke aansprakelijkheid die u* ten laste gelegd kan worden
voor diefstal of poging tot diefstal ten nadele van een derde*:
1. gepleegd door een aangestelde in de uitoefening van zijn functie;
2. in de hand gewerkt door de nalatigheid van een aangestelde in de uitoefening van zijn functie.
Wij* vergoeden de stoffelijke schade* tot 25.000 euro per schadegeval* met een vrijstelling* van 2.500 euro.
Wij* behouden ons verhaalrecht tegen de aansprakelijke aangestelde.

D. Verhaal van de verzekeraar “Arbeidsongevallen”
Wij* vergoeden het verhaal van het geleende personeel vermeld in artikel 8 A, hun rechthebbende en/of hun
Arbeidsongevallenverzekeraar dat hij tegen u* uitoefent.
Wij* vergoeden ook het verhaal van de Arbeidsongevallenverzekeraar van uw* aangestelden op grond van
artikel 46, §1, 6° van de wet van 10.04.1971 op de arbeidsongevallen. In dit laatste geval, vergoeden wij* ook
het verhaal van de aangestelde voor het gedeelte van zijn loon dat de Arbeidsongevallenverzekeraar niet in
aanmerking neemt, omwille van de loongrens waarin de wet van 10.04.1971 voorziet.
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Artikel 9 – Onderaannemers
Wij* vergoeden ook de schade* ten gevolge van extra-contractuele aansprakelijkheid die u* ten laste kan
gelegd worden, voor werken uitgevoerd door onderaannemers in het kader van de in de bijzondere
voorwaarden omschreven activiteiten*.
Blijven echter uitgesloten:
1. de schade* die voortvloeit uit het niet uitvoeren of het gedeeltelijk uitvoeren van contractuele
verbintenissen, zoals de vertraging bij het uitvoeren van een bestelling of een prestatie, de kosten
opgelopen om een slecht uitgevoerd werk te herbeginnen of te verbeteren;
2. de schade* die uitgesloten zou zijn mochten de onderaannemers de hoedanigheid van verzekerde*
hebben;
3. de persoonlijke aansprakelijkheid van de onderaannemers.

Artikel 10 - Uitsluitingen
Naast de uitsluitingen voorzien in artikel 20 is eveneens uitgesloten uw* aansprakelijkheid voor:
1. de schade* aan goederen aan de verzekerden* toevertrouwd, behalve indien anders vermeld in de
bijzondere voorwaarden. Wanneer u* deze activiteiten* bij derden* uitvoert, beschouwen we* enkel het
gedeelte van het goed dat op het ogenblik van het schadegeval* het voorwerp uitmaakte van de
activiteiten*, als toevertrouwd goed;
2. de schade* die valt onder de objectieve aansprakelijkheid in geval van brand of ontploffing in de
inrichtingen die gewoonlijk toegankelijk zijn voor het publiek zoals beschreven in de wet van 30 juli 1979
en het K.B. van 28 februari 1991;
3. zonder afbreuk aan de bepalingen van artikel 6 en 7 hierboven, schade* veroorzaakt door motorrijtuigen
in de gevallen van aansprakelijkheid zoals beschreven door de Belgische of buitenlandse wetgeving op
de verplichte verzekering van motorrijtuigen;
4. schade* veroorzaakt door alle verkeers- of vervoermiddelen voor de binnen-, zee- of luchtvaart en de
schade* veroorzaakt door de zaken die zij vervoeren of slepen;
5. schade* die het gevolg is van de niet-uitvoering, de laattijdige uitvoering of de gebrekkige uitvoering van
contractuele verplichtingen;
6. schade* veroorzaakt door producten* en werken van de onderneming (inclusief het toebehoren zoals
verpakking, onderrichtingen, gebruiksaanwijzingen) na hun levering of na hun uitvoering;
7. schade* veroorzaakt door het gebruik of het louter bezit hebben van springstoffen, munitie, oorlogstuigen
om welke reden dan ook.
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AFDELING 2: TOEVERTROUWDE GOEDEREN
U* geniet de waarborgen van deze afdeling wanneer dit vermeld is in de bijzondere voorwaarden. Ook de
verzekerde bedragen voor deze afdeling zullen wij* daar vermelden. Deze bedragen zijn een onderdeel van
de bedragen voorzien in de Afdeling 1 “Burgerrechtelijke aansprakelijkheid uitbating”.
Voor deze verzekering zijn alle bepalingen van Afdeling 1 van toepassing, behalve in de gevallen waarin wij*
ervan zullen afwijken.

Artikel 11 - Voorwerp van de verzekering
Wij* verzekeren de stoffelijke schade* en onstoffelijke gevolgschade* aan:

A. Goederen om aan te werken
Wij* vergoeden de schade* aan goederen die aan u* zijn toevertrouwd om er aan te werken in het kader van
de verzekerde activiteiten*.
Wanneer u* deze activiteiten* bij derden* uitvoert, beschouwen we* enkel het gedeelte van het goed dat op
het ogenblik van het schadegeval* het voorwerp uitmaakte van de activiteiten*, als toevertrouwd goed.
Wij nemen nooit ten laste :
• De kostprijs van het oorspronkelijke werk, dat het voorwerp uitmaakte van de uit te voeren prestatie,
• Evenmin de kost die noodzakelijk is om het werk door een derde of door een verzekerde te herdoen.
B. Roerende goederen van derden gebruikt als werkinstrument
1. Gratis ter beschikking gestelde roerende goederen
Wij* vergoeden de schade* die u* veroorzaakt aan goederen die eigendom zijn van derden*.
Wanneer:
• U* houder bent van deze goederen als werkinstrument voor de uitvoering van uw* werk op het ogenblik
van het schadegeval;
• U* ze maximum 30 dagen gratis ter beschikking krijgt.
2. Gehuurde roerende goederen
Wij* vergoeden de schade* aan de goederen die eigendom zijn van derden* wanneer u* ze voor minder dan 30
dagen huurt om ze als werkinstrument te gebruiken.
C. Onroerende goederen van derden
Wij* vergoeden de schade* aan de gebouwen die eigendom zijn van derden* wanneer u* ze huurt, gebruikt of
indien ze gratis ter beschikking werden gesteld voor minder dan 30 dagen.
Wij* vergoeden ook de schade* door brand, vuur, ontploffing, rook of water aan gebouwen en hun inhoud, en
dit volgens de bepalingen van artikel 5 A.
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Artikel 12 - Verzekerde bedragen
Wij* vergoeden in de hoofdsom per schadegeval*, de stoffelijke schade* - met inbegrip van de onstoffelijke
schade* die er het gevolg van is - tot de bedragen die wij* voorzien in de bijzondere voorwaarden.
Wij* verminderen de vergoeding met de vrijstelling* voorzien in het contract.
De verzekerde bedragen voor deze afdeling zijn een onderdeel van de bedragen voorzien in de Afdeling 1
“Burgerrechtelijke aansprakelijkheid uitbating”.

Artikel 13 - Uitsluitingen
Naast de uitsluitingen bepaald in de artikelen 10 en 20, vergoeden wij* volgende schade* niet:
1. de schade* aan goederen die de verzekerde* onderneming heeft gefabriceerd, verkocht of geleverd,
tijdens de installatie van deze goederen;
2. de schade* die voortvloeit uit diefstal, verlies of verdwijning van deze goederen;
3. de schade* aan vervoerde goederen wanneer het transporteren van goederen uw* hoofdactiviteit is;
4. de schade* aan goederen die het voorwerp van een bewaarnemingscontrat ( art 1927 van het Burgerlijk
Wetboek) zijn ;
5. de schade die niet voortvloeit uit een gebeurtenis die buiten het beschadigd goed ligt.
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AFDELING 3: BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID NA LEVERING VAN
PRODUCTEN OF NA UITVOERING VAN WERKEN

Artikel 14 - Voorwerp van de verzekering
Wij* verzekeren de contractuele en de extra-contractuele burgerrechtelijke aansprakelijkheid, die op de
verzekerden* kan rusten voor lichamelijke schade*, stoffelijke schade* en de onstoffelijke gevolgschade*,
veroorzaakt aan derden* door de producten* na hun levering of door werken na hun uitvoering.
Wij* verzekeren u* in het kader van de activiteiten* zoals beschreven in de bijzondere voorwaarden.
Wij* verzekeren deze aansprakelijkheid conform Belgische of buitenlandse rechtsbepalingen
Wij* verzekeren de schade* die voortvloeit uit een gebrek van de producten* of van de werken, te wijten aan
een vergissing, verzuim of nalatigheid in de conceptie, vervaardiging, verwerking, bereiding of klaar maken
voor verzending, herstelling of onderhoud, plaatsing, montage, assemblage of andere dergelijke
verrichtingen, verpakking, etikettering, opslag, verzending, beschrijving, specificatie, gebruiksaanwijzing of
waarschuwing.

Artikel 15 - Territoriale uitgestrektheid
Tenzij we* anders overeenkomen in de bijzondere voorwaarden strekt de verzekering zich uit tot de
activiteiten* van al de in België gevestigde zetels van de onderneming, voor de producten* en werken
geleverd over heel de wereld.
Uitgesloten echter zijn de producten* en werken die door u* rechtstreeks bestemd zijn voor de U.S.A. en voor
Canada. Wij* kunnen dit verzekeren na schriftelijke aanvaarding.

Artikel 16 - Verzekerde bedragen
Wij* vergoeden in de hoofdsom per schadegeval* en per verzekeringsjaar*, de lichamelijke en stoffelijke
schade* met inbegrip van de onstoffelijke gevolgschade* maximaal tot het bedrag zoals vermeld in de
bijzondere voorwaarden.
Van de vergoeding trekken we* telkens de contractueel voorziene vrijstelling* af.
Wij* voorzien een tussenkomstgrens per verzekeringsjaar*. De schade* die voortvloeit uit éénzelfde
handeling of feit of uit een reeks van identieke handelingen of feiten, beschouwen wij* als voorgevallen in de
loop van het verzekeringsjaar* waarin de eerste schade* zich voordoet.

Artikel 17- Uitsluitingen.
Naast de uitsluitingen voorzien in artikel 20 vergoeden wij* ook niet:
1. de schade* aan de geleverde producten* die aangetast zijn met een gebrek of schade* aan gebrekkig
uitgevoerde werken. De uitsluiting betreft enkel het gedeelte van het product of het werk dat het gebrek
vertoont. Indien dit gedeelte een onderdeel is dat je niet kan losmaken van de andere bestanddelen van
een door u* geleverd of uitgevoerd geheel, sluiten wij* dit geheel uit;
2. de kosten voor preventieve controle op producten* of werken die geheel of gedeeltelijk gebrekkig zijn of
waarvan u* vermoed dat ze het zijn. Wij* vergoeden ook niet de maatregelen genomen om het gevaarlijk
product* onschadelijk te maken, zo bijvoorbeeld de kosten voor opsporing van de houders van het
* Meer uitleg bij deze woorden of begrippen vindt u in de algemene begripsomschrijvingen (Afdeling 7)
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3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

product* en waarschuwing van de bedreigde personen, de kosten van intrekking en onderzoek van het
product* dat schade* heeft veroorzaakt of zou kunnen veroorzaken. Dit alles onder voorbehoud van de
toepassing van artikel 35 van de huidige voorwaarden;
alle kosten inherent aan opsporing, uiteenneming, terugplaatsing, herstelling, terugname, vervanging,
terugbetaling, rehabilitatie door publiciteit van producten* of werken die geheel of gedeeltelijk gebrekkig
zijn of vermoed worden het te zijn en alle gelijkaardige kosten;
de schade enkel en alleen veroorzaakt door geleverde producten of uitgevoerde werken die hoewel ze
niet gebrekkig zijn, niet de functies vervullen of niet aan de behoeften beantwoorden waartoe ze bestemd
zijn. Zo sluiten we onder meer de schade uit die bestaat uit een gebrek aan prestatie, doeltreffendheid,
duurzaamheid, kwaliteit, of rendement.
De dekking blijft verworven indien u* bewijst dat de schade* (behalve de zuiver onstoffelijke schade*)
rechtstreeks en uitsluitend veroorzaakt werd door een onvrijwillige fout of een materiële vergissing in de
uitvoering of de fabricage en niet door een fout in de conceptie van het product, van de werken of van de
fabricageprocédés;
de schade* die valt onder de tienjarige aansprakelijkheid van architecten, ingenieurs en aannemers, zoals
beschreven in artikel 1792 van het Burgerlijk Wetboek;
de schade* die u* ten laste zou vallen door het uitvoeren van een verbintenis die u* ruimere
verplichtingen oplegt dan deze die voortvloeien uit het gemeen recht;
de schade* door een gekend of een zichtbaar gebrek bij de levering;
de schade* enkel en alleen veroorzaakt door intellectuele diensten;
de schade* die het gevolg is van onvoldoende tests en controles van de producten* voor u* ze in omloop
brengt;
de zuiver onstoffelijke schade*.

* Meer uitleg bij deze woorden of begrippen vindt u in de algemene begripsomschrijvingen (Afdeling 7)
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AFDELING 4: GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN BIJ DE AFDELINGEN 1, 2 EN 3

Artikel 18 - Verzekering in de tijd
Wij* vergoeden de schade* die zich tijdens de duur van het contract voordoet.
Voor de verzekering van Afdeling 3 “Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid Na Levering van producten of na
uitvoering van werken” bepalen wij het volgende:
Indien u* de in de bijzondere voorwaarden omschreven activiteiten* stopzet (niet wegens faillissement) en het
contract beëindigt, blijft de waarborg verworven voor elke schade die zich voordoet binnen de 12 maanden
na stopzetting van de activiteit, op voorwaarde dat de oorspronkelijke oorzaak van de schade* zich heeft
voorgedaan tijdens de duur van het contract.

Artikel 19 - Bijzondere verplichtingen tot voorkoming van schadegevallen
U* laat onze afgevaardigden in uw* onderneming toe wanneer die belast zijn met het onderzoek naar de
maatregelen die u* moet treffen om schadegevallen* te voorkomen. U* verbindt zich ertoe deze maatregelen
zo snel mogelijk toe te passen.
Wanneer u* deze verplichtingen of de verplichtingen die in de bijzondere voorwaarden zijn opgenomen niet
naleeft, kan u* niet rekenen op de vergoeding voorzien in dit contract wanneer deze tekortkoming in oorzakelijk
verband staat met het schadegeval*.

Artikel 20 - Uitsluitingen.
Zijn van de verzekering uitgesloten:
1. opzettelijk veroorzaakte schade*. Als de schuldige een aangestelde is en niet een leidinggevende
persoon* of een technisch verantwoordelijke, dan zullen wij* toch vergoeden na aftrek van een
vrijstelling* van 10% met een maximum van 2.500 euro. Deze vrijstelling* kan echter nooit lager zijn dan
de vrijstelling* vermeld in de bijzondere voorwaarden;
2. schade* veroorzaakt door uw* grove schuld d.w.z. :
- schade* veroorzaakt onder invloed van verdovende middelen, in staat van dronkenschap of van
alcoholintoxicatie;
- het aanvaarden en uitvoeren van werken wanneer u* zich ervan bewust moet zijn niet te beschikken
over de nodige bevoegdheid, technische kennis, menselijke of materiële middelen om de opgenomen
verbintenissen te kunnen uitvoeren;
- zware inbreuken op veiligheidsreglementen of op wetten, regels of gebruiken eigen aan uw*
activiteiten*, terwijl u* had moeten weten dat hieruit haast onvermijdelijk schade* zou ontstaan;
- het niet nemen of het niet doen nemen van voorzorgsmaatregelen om herhaling van schade* met
eenzelfde oorzaak te vermijden na de eerste vastgestelde schade*.
Er zal slechts sprake zijn van grove schuld wanneer u*, of uw* leidinggevende aangestelden redelijkerwijs
kennis moesten hebben van het bestaan van de fout of van de mogelijkheid dat deze fout klaarblijkelijk
zou begaan worden;
3. schade* die voortvloeit uit financiële transacties, misbruik van vertrouwen, malversatie, verduistering of
andere gelijkaardige praktijken, oneerlijke concurrentie en schending van intellectuele rechten zoals
octrooien, productmerken, ontwerpen of modellen en auteursrechten;
4. gerechtelijke, transactionele, administratieve of economische boeten, schade* gekend als “punitive
damages” of “exemplary damages” evenals kosten van strafvervolging;
5. schade* veroorzaakt door oorlog, stakingen, lock-out, een daad van terrorisme of sabotage (tenzij de wet
anders bepaalt), alle gewelddaden van collectieve inspiratie, al dan niet gepaard gaand met opstand
tegen het gezag;
* Meer uitleg bij deze woorden of begrippen vindt u in de algemene begripsomschrijvingen (Afdeling 7)
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6. schade* ten gevolge van de aanwezigheid of de dispersie van asbest, asbestvezels of producten* die
asbest bevatten, voor zover deze schade* voortvloeit uit schadelijke eigenschappen van asbest;
7. schade* veroorzaakt door een feit of een opeenvolging van feiten met dezelfde oorzaak, mits dat feit of
die feiten of enige daardoor veroorzaakte schade* voortkomt uit of het gevolg is van gelijk welke
ioniserende stralingsbron van radio-actieve, giftige, explosieve of andere gevaarlijke eigenschappen van
splijtstoffen of van radio-actieve producten* of afvalstoffen;
8. de onstoffelijke niet-gevolgschade*;
9. alle schade* door producten* of werken die bestemd zijn voor de constructie van luchtvaartuigen,
ruimtevaartuigen en voor offshore-installaties;
10. alle schade*, verlies, kosten of uitgaven van welke aard ook, rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt
door of resulterend uit of op enige wijze verbonden met electromagnetische velden (EMF);
11. alle schade*, verlies, kosten of uitgaven van welke aard ook, rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt
door of resulterend uit of op enige wijze verbonden met genetisch gewijzigde organismen (GMO);
12. alle schade*, verlies, kosten of uitgaven van welke aard ook, rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt
door of resulterend uit of op enige wijze verbonden met overdraagbare spongiforme encephalytis (TSE)
met inbegrip van het zich manifesteren ervan bij de mens;
13. de geldelijke gevolgen van de burgerlijke aansprakelijkheid die de bestuurders kunnen oplopen in de
uitoefening van hun mandaat als beheerder of van maatschappelijk bestuurder;
14. de milieuschade in de zin van de Europese richtlijn 2004/35/EG van 21 april 2004 betreffende
milieuaansprakelijkheid met betrekking tot het voorkomen en herstellen van milieuschade;
15. de schade* die voortvloeit uit een foutloze aansprakelijkheid in hoofde van de verzekerden* op basis van
een wetgeving van een land buiten de EU.
Het verzekeringscontract biedt geen enkele dekking of prestatie voor deze of enige andere verzekerde
activiteit*, in de mate dat het toekennen van deze dekking of prestatie enige toepasselijke wet, sanctie of
reglementering van de Verenigde Naties en/of de Europese Unie en/of om het even welke andere nationale
wet of reglementering schendt met betrekking tot economische of commerciële sancties.

* Meer uitleg bij deze woorden of begrippen vindt u in de algemene begripsomschrijvingen (Afdeling 7)
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AFDELING 5: ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN

Artikel 21 - Totstandkoming van het contract - Aanvang van de verzekering
Het contract komt tot stand wanneer wij* en u* het ondertekenen. De verzekering vangt aan op de datum bepaald in
de bijzondere voorwaarden en na betaling van de eerste premie.

Artikel 22 - Duur van het contract
De duur van het contract is één jaar, fractie van verzekeringsjaar* niet inbegrepen behalve indien de
bijzondere voorwaarden een andere duurtijd vermelden.
We* verlengen stilzwijgend het contract voor opeenvolgende periodes, van één jaar, behoudens andere
bepaling in de bijzondere voorwaarden, tenzij u* of wij* het contract opzeggen met uitwerking op de vervaldag
en dit minstens drie maanden voordien conform artikel 24.

Artikel 23 - Mogelijkheden tot opzegging
A. U* kan het contract opzeggen :
1. tegen het einde van de verzekeringsperiode, zoals bepaald in artikel 22;
2. indien één maand na uw aanvraag tot premieherziening na risicovermindering overeenkomstig artikel 32,
wij* geen akkoord bereiken;
3. wanneer tussen de datum van het sluiten van het contract met een duurtijd van één jaar en de datum van
de aanvang van de verzekering, een termijn van meer dan één jaar verloopt, maar ten laatste drie
maanden voor de aanvang van de verzekering;
4. in geval van wijziging van de verzekeringsvoorwaarden en/of van het tarief zoals bepaald in artikel 45.
B.

Wij* kunnen het contract geheel of gedeeltelijk opzeggen :

1. tegen het einde van de verzekeringsperiode, zoals bepaald in artikel 22;
2. in de gevallen voorzien in de artikelen 29 en 30 m.b.t. de verzwijging, de onjuiste aangifte of de verzwaring
van het risico;
3. in geval van uw* faillissement zoals bepaald in artikel 26;
4. in geval van uw* overlijden zoals bepaald in artikel 27;
5. indien u*, de door ons* onontbeerlijk geachte voorzorgsmaatregelen om schade* te vermijden, weigert uit
te voeren;
6. in geval van niet-betaling van het premievoorschot, de premie, de bijpremie of de bijkomende bedragen;
7. na een schadegeval* en ten laatste één maand na de uitbetaling of de weigering tot uitbetaling van de
schadevergoeding.

Artikel 24 - Opzeggingswijzen
Het contract kan opgezegd worden per aangetekende brief ter post afgegeven, per deurwaardersexploot of
door afgifte van de opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs.
Voor de opzegging in geval van niet-betaling van de premie gelden de bepalingen beschreven in artikel 43.
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Artikel 25 - Uitwerking van de opzegging
Behoudens voor de in artikelen 22, 43, 45 bedoelde gevallen en bij het bedrieglijk niet nakomen van de
verplichtingen opgelegd bij schadegeval*, heeft de opzegging uitwerking na het verstrijken van een termijn van
één maand te rekenen van de dag volgend op de betekening, op de datum van het ontvangstbewijs of op de
afgifte ter post in het geval van een aangetekende brief.

Artikel 26 - Faillissement van de verzekeringnemer
In geval van faillissement blijft de verzekering bestaan ten voordele van de massa van de schuldeisers, die
tegenover ons* instaan voor de betaling van de premies die nog moeten vervallen na de faillietverklaring.
Niettemin hebben wij* en de curator van het faillissement het recht het contract op te zeggen. Wij* kunnen het
contract slechts opzeggen ten vroegste drie maanden na de faillietverklaring, terwijl de curator van het
faillissement dit slechts kan gedurende de drie maanden na de faillietverklaring.

Artikel 27 - Overlijden van de verzekeringnemer
In geval van uw* overlijden blijven de rechten en verplichtingen die uit het verzekeringscontract voortvloeien,
ten gunste en ten laste van de nieuwe* titularis van het verzekerde* belang bestaan.
Het contract kan echter opgezegd worden door:
-

de nieuwe titularis, per aangetekende brief binnen de drie maanden en veertig dagen na het overlijden;
ons*, in de bij artikel 24 voorgeschreven vormen, binnen de drie maanden na kennisname van het
overlijden.

Artikel 28 - Beschrijving bij het sluiten van het contract
U* bent verplicht alle aan u* bekende omstandigheden nauwkeurig mee te delen die u* redelijkerwijs moet
beschouwen als gegevens die van invloed kunnen zijn op de beoordeling van het risico door ons*.
Het gebruik van een vragenlijst, die wij* hebben opgesteld, ontslaat u* niet van deze verplichting.
In geval van onopzettelijke verzwijging of onopzettelijke onjuiste mededeling van gegevens wordt het
contract aangepast of opgezegd zoals bepaald in artikel 30.
In geval van opzettelijk niet-nakomen van deze verplichting tot aangifte, waardoor wij* misleid worden in de
beoordeling van het risico, is het verzekeringscontract nietig. De premies die vervallen zijn tot op het ogenblik
waarop wij* hiervan kennis kregen, blijven verschuldigd.

Artikel 29 - Verplichting van aangifte in geval van wijzigingen
U* bent verplicht de gekende nieuwe* of gewijzigde omstandigheden nauwkeurig mee te delen in volgende
gevallen :
-

wanneer ze van die aard zijn om een aanmerkelijke en blijvende verzwaring van het risico te veroorzaken
wanneer het verzekerde* voorval zich voordoet;

-

wanneer u* dit redelijkerwijze moet beschouwen als gegevens die van invloed kunnen zijn op onze*
beoordeling van het risico.
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Het contract zal dan aangepast of opgezegd worden conform de beschikkingen van artikel 30. Nochtans
kunnen wij* in geval van opzettelijk niet-nakomen van de meldingsplicht in de loop van het contract, dit
opzeggen binnen een termijn van één maand te rekenen vanaf de dag waarop wij* er kennis van hebben
gekregen. De premies vervallen tot op het ogenblik waarop wij* kennis hebben gekregen van het bedrieglijk
verzuim, blijven verschuldigd.

Artikel 30 - Aanpassing van het contract in geval van onvolledige aangifte of van
verzwaring van het risico
Wanneer het verzwijgen of het onjuist meedelen niet opzettelijk geschiedt, of wanneer het risico dat het
verzekerde* voorval zich voordoet zo verzwaard is dat wij*, indien die verzwaring bij het sluiten van het
contract had bestaan, onder andere voorwaarden zou hebben verzekerd, dan stellen wij* binnen een termijn
van één maand, te rekenen vanaf de dag waarop wij* ervan kennis kregen, de aanpassing van het contract
voor met terugwerkende kracht tot op de dag waarop wij* kennis kregen van de verzwijging of de onjuistheid,
of tot op de dag van de verzwaring.
Als wij* echter bewijzen dat wij* dat risico in geen geval zouden hebben verzekerd dan kunnen wij* het
contract binnen dezelfde termijn opzeggen.
Als u* het voorstel tot aanpassing van het contract weigert of het niet aanvaardt binnen een termijn van één
maand te rekenen vanaf de dag van de ontvangst ervan, dan kunnen wij* het contract opzeggen binnen de
vijftien dagen.

Artikel 31 – Schadegeval vóór de aanpassing of de opzegging van het contract
Indien zich een schadegeval* voordoet voordat de wijziging van de overeenkomst of de opzegging voorzien
in artikel 30 van kracht is geworden, zullen wij*:
1. de overeengekomen prestatie uitkeren wanneer u uw mededelingsplicht voorzien in artikel 29 bent
nagekomen. Wij* vergoeden ook in geval u* deze verplichting niet bent nagekomen, maar enkel wanneer
deze tekortkoming u* niet kan verweten worden;
2. onze prestatie uitkeren op basis van de verhouding tussen de betaalde premie en de premie die u* had
moeten betalen indien u* het risico regelmatig had medegedeeld, wanneer wij* het ontbreken van de
kennisgeving aan u* kunnen verwijten.
Indien wij* echter het bewijs leveren dat wij* het verzwaarde risico in geen geval zouden verzekerd hebben
dan is onze prestatie bij schadegeval* beperkt tot de terugbetaling van alle betaalde premies.
Wij* kunnen de verzekering weigeren wanneer u* met bedrieglijk opzet gehandeld heeft door de verzwaring
niet mee te delen. De premies die vervallen zijn tot op het ogenblik waarop wij* kennis hebben gekregen van
het bedrieglijk opzet, komen ons toe bij wijze van schade*vergoeding.

Artikel 32 - Vermindering van het risico
Wanneer in de loop van het contract, het risico dat het verzekerde* voorval zich voordoet, aanzienlijk en
blijvend verminderd is en wel zo dat wij* indien die vermindering bij het sluiten van het contract had bestaan,
onder andere voorwaarden zouden hebben verzekerd, dan staan wij* een overeenkomstige vermindering van
de premie toe vanaf de dag waarop wij* van de vermindering van het risico kennis hebben gekregen.

Artikel 33 – Uw verplichtingen bij schadegeval

* Meer uitleg bij deze woorden of begrippen vindt u in de algemene begripsomschrijvingen (Afdeling 7)

Liability Plan– AD 1099 NL – 06/2015

blz 17/30

U* moet alle redelijke maatregelen nemen om de gevolgen van het schadegeval* te voorkomen en te
beperken. De kosten die eruit voortvloeien, worden door ons* ten laste genomen in overeenstemming met de
bepalingen van artikel 35.
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Ieder schadegeval* moet schriftelijk aan ons* gemeld worden ten laatste binnen de acht dagen nadat het zich
voordeed. Wij* kunnen er ons echter niet op beroepen dat deze termijn niet in acht is genomen, indien die
melding zo spoedig als redelijkerwijze mogelijk is geschied.
De melding moet, voor zover mogelijk, gedaan worden door middel van het formulier dat wij* ter beschikking
stellen en moet de oorzaken, de omstandigheden en de vermoedelijke gevolgen van het schadegeval*
vermelden, alsook de namen, voornamen en woonplaatsen van de getuigen en de benadeelden*.
U* en de verzekerde* bezorgen ons zo snel mogelijk alle nuttige inlichtingen en documenten. Jullie verbinden
zich er eveneens toe op de vragen te antwoorden die wij* u zullen stellen, om de omstandigheden en de
omvang van de schade* te kunnen vaststellen.
U* bent verplicht alle gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken betreffende een schadegeval* aan ons* te
bezorgen binnen 48 uur na hun kennisgeving, betekening of terhandstelling. Bij verzuim hiervan moet u* ons*
vergoeden voor de schade* die wij geleden hebben.
Elke erkenning van aansprakelijkheid, elke dading, elke vaststelling van schade*, elke belofte tot
schadevergoeding of elke door u* gedane betaling, zonder schriftelijke toestemming van ons*, is ons niet
tegenwerpbaar.
Het erkennen van feiten of het verstrekken van eerste geldelijke of medische hulp door u*, kan voor ons* geen
grond opleveren om onze verzekering te weigeren.
Indien u* één van de verplichtingen opgelegd bij schadegeval* niet nakomt en er daardoor een nadeel ontstaat
voor ons*, kunnen wij* onze prestatie verminderen tot beloop van het door ons geleden nadeel.
Wanneer u* echter deze verplichtingen met opzet niet nakomt, weigeren wij* onze tussenkomst.
Wanneer u*, de verzekerde* of de begunstigde één van de verplichtingen ontstaan door het schadegeval*, niet
is nagekomen met de bedoeling ons* te misleiden en wij* zeggen het contract op, zal die opzegging van kracht
worden bij de betekening ervan.

Artikel 34 - Leiding van het geding
Vanaf het ogenblik dat wij* tot het geven van dekking zijn gehouden en voor zover deze wordt ingeroepen, zijn
wij* verplicht ons achter u* te stellen binnen de grenzen van de verzekering.
Ten aanzien van de burgerlijke belangen en in zover onze en uw belangen samenvallen, hebben wij* het recht
om, in uw* plaats, de vordering van de benadeelde* te bestrijden. Wij* kunnen deze laatste vergoeden indien
daartoe grond bestaat. Onze tussenkomsten houden geen enkele erkenning in van aansprakelijkheid vanwege
u* en zij mogen u* ook geen nadeel berokkenen.
Indien een gedekt schadegeval* aanleiding geeft tot strafrechtelijke vervolgingen tegen een verzekerde* en in
zover de burgerlijke belangen niet geregeld zijn, belasten wij* ons met diens verdediging door bemiddeling van
een door ons gekozen advocaat. De aangeklaagde mag een advocaat van zijn keuze toevoegen, echter op
eigen kosten.
Bij strafrechtelijke veroordeling mogen wij* ons er niet tegen verzetten dat de verzekerde*, op eigen kosten,
alle rechtsmiddelen uitput, maar wij* hebben het recht de burgerlijke schadevergoedingen uit te betalen indien
wij* dit aangewezen achten.
De verzekerde* is verplicht persoonlijk te verschijnen wanneer de procedure dit vereist. Wanneer de
verzekerde* door verzuim niet verschijnt of zich niet onderwerpt aan een door de rechtbank bevolen
onderzoeksmaatregel, moet hij de schade die wij* zouden hebben geleden, vergoeden.
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Artikel 35 - Betalingen die wij uitvoeren
Wij* betalen de in hoofdsom verschuldigde schadevergoeding. De maximum tussenkomst is het bedrag
voorzien voor de respectievelijke waarborg.
Wij* betalen eveneens:
1. de intresten op de in hoofdsom verschuldigde schadevergoeding, de kosten betreffende de
burgerrechtelijke rechtsvorderingen, alsook de honoraria en de kosten van de advocaten en de
deskundigen, maar alléén voor zover die kosten door ons of met onze toestemming zijn gemaakt of, in
geval van belangenconflict dat niet te wijten is aan de verzekerde*, voor zover die kosten niet onredelijk
zijn gemaakt. De dadingen met het Openbaar Ministerie, de gerechtelijke geldboeten, de minnelijke of
administratieve schikkingen, alsook de kosten van strafvervolgingen zijn niet ten onzen laste.
2. de reddingskosten die betrekking hebben op de gedekte schade*, namelijk:
a. de kosten die voortvloeien uit de maatregelen die wij* hebben gevraagd om de gevolgen van de
gedekte schadegevallen te voorkomen of te beperken;
b. de kosten die voortvloeien uit de redelijke maatregelen die de verzekerde* uit eigen beweging en als
een goed huisvader heeft genomen in overeenstemming met de regels van de zaakwaarneming, ofwel
om een gedekt schadegeval* te voorkomen, ofwel om de gevolgen ervan te voorkomen of te
beperken, voor zover dat:
- deze maatregelen dringend zijn, dat wil zeggen dat de verzekerde* verplicht is ze onmiddellijk te
nemen, zonder mogelijkheid om ons* te verwittigen en voorafgaand ons akkoord te verkrijgen, op
gevaar af onze belangen te schaden;
- indien het gaat om maatregelen om een gedekt schadegeval* te voorkomen, er nakend gevaar is,
dat wil zeggen dat er op zeer korte termijn zeker een gedekt schadegeval* zou volgen indien deze
maatregelen niet werden genomen.
De verzekerde* verbindt er zich toe ons* onmiddellijk op de hoogte te brengen van elke reddingsmaatregel
die genomen is.
Voor zover nodig, preciseren wij* dat de volgende kosten ten uwe* laste blijven :
-

de kosten die voortvloeien uit maatregelen om een gedekt schadegeval* te voorkomen bij
ontstentenis van nakend gevaar of wanneer het nakend gevaar afgewend is;
de kosten die voortvloeien uit de laattijdigheid van u, uit uw* nalatigheid om preventiemaatregelen
te nemen die vroeger al hadden moeten zijn genomen.

Deze intresten, kosten en reddingskosten worden integraal door ons* gedragen, voor verzekeringnemer zover
het geheel van de schadeloosstelling en van de intresten, kosten en reddingskosten per * en per schadegeval*
het totaal verzekerde bedrag niet overschrijdt.
Boven het verzekerde totaalbedrag worden de intresten en kosten enerzijds en de reddingskosten anderzijds,
elk afzonderlijk ten laste genomen tot beloop van:
-

495.787,05 euro wanneer het verzekerde totaalbedrag lager is dan of gelijk is aan 2.478.935,25 euro

-

495.7897,05 euro plus 20 % van het deel van het verzekerde totaalbedrag wanneer dit tussen
2.478.935,25 euro en 12.394.676,24 euro ligt;

-

2.478.935,25 euro plus 10 % van het deel van het verzekerde totaalbedrag boven 12.394.676,24 euro, met
een maximumbedrag van 9.915.740,99 euro als intresten en kosten en 9.915.740,99 euro reddingskosten.

Deze bedragen zijn gekoppeld aan de evolutie van het indexcijfer der consumptieprijzen. Het basisindexcijfer
is dit van november 1992, te weten 113,77 (op basis 100 in 1988).
Het indexcijfer dat bij schadegeval* zal worden toegepast is dit van de maand die de maand van het
overkomen van het schadegeval* voorafgaat.
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Artikel 36 - Eigen recht van de benadeelde
Dit contract geeft de benadeelde* een eigen recht tegen ons*. De door ons*, krachtens dit contract,
verschuldigde schadevergoeding komt toe aan de benadeelde* met uitsluiting van uw* overige schuldeisers.

Artikel 37 - Tegenstelbaarheid van excepties, nietigheden en verval van recht
De excepties, de nietigheden en het verval van recht voortvloeiend uit de wet op de
landverzekeringsovereenkomst of het contract, kunnen aan de benadeelde derden* worden tegengeworpen,
voor zover ze hun oorzaak vinden in een feit dat het schadegeval* voorafgaat.
Bij de verplichte burgerrechtelijke aansprakelijkheidsverzekeringen kunnen echter de excepties, de
nietigheden en het verval van recht voortvloeiend uit de wet op de landverzekeringsovereenkomst of het
contract en die hun oorzaak vinden in een feit dat zich vóór of na het schadegeval* heeft voorgedaan, niet
worden tegengeworpen aan de benadeelde*. De nietigverklaring, de opzegging, de beëindiging of de
schorsing van het contract ingetreden vóór het schadegeval*, kunnen echter aan de benadeelden* worden
tegengeworpen.

Artikel 38 - Ons recht van verhaal
Wanneer wij* gehouden zijn ten aanzien van de benadeelden*, hebben wij* een recht van verhaal tegen u*
en, indien daartoe grond bestaat, tegen de verzekerde* andere dan uzelf*, wanneer wij* volgens de wet op de
landverzekeringsovereenkomst of het contract de prestaties had kunnen weigeren of verminderen. Wij*
zullen u* of, in voorkomend geval, de verzekerde*, kennis geven van ons voornemen om verhaal uit te
oefenen, zodra wij* op de hoogte zijn van de feiten waarop dat besluit gegrond is.

Artikel 39 - Indeplaatsstelling
Tot beloop van het bedrag van de schadevergoeding die wij* betaald hebben, treden wij* in uw* rechten en
rechtsvorderingen. Indien door uw* toedoen, de indeplaatsstelling geen gevolg kan hebben ten voordele van
ons*, kunnen wij* van u* de terugbetaling vorderen van de betaalde schadevergoeding in de mate van het
geleden nadeel.
De indeplaatsstelling mag noch de verzekerde* noch de begunstigde die slechts gedeeltelijk vergoed zijn,
benadelen. In dat geval kunnen zij hun rechten uitoefenen, bij voorrang op ons*, voor wat hen nog
verschuldigd is.
Behoudens bij kwaad opzet zullen wij* ons recht van indeplaatsstelling niet uitoefenen tegen de
bloedverwanten in de rechte opgaande of nederdalende lijn, de echtgenoot, de aanverwanten in de rechte lijn
van de verzekerde*, de bij hem inwonende personen, zijn gasten en zijn huispersoneel. Wij* kunnen echter
dit recht uitoefenen op deze personen, voor zover hun aansprakelijkheid daadwerkelijk door een
verzekeringscontract is gedekt.
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Artikel 40 – Premies

Wij* bepalen de premie forfaitair of rekenen af volgens de in de bijzondere voorwaarden vastgestelde
formule.
A.

Forfaitaire premie

Wij* stellen de premie vast op basis van de familiale cel alsook op basis van de bijkomende tewerkgestelde
personen, bij het sluiten van het contract. Onder familiale cel moet u* verstaan:
- de bedrijfsleider,
- de familieleden die bij hem inwonen,
- de onbezoldigde helpers,
- de bezoldigde personeelsleden die tijdelijk werkzaam zijn op voorwaarde dat hun activiteiten* minder dan
90 dagen per jaar bedragen.
Deze premie, vermeerderd met taksen en bijdragen, moet u* op voorhand betalen bij iedere jaarlijkse
vervaldag. U* moet ons iedere wijziging meedelen van de elementen die nuttig zijn voor de berekening van
de premie. Wij passen het contract aan vanaf de eerstkomende jaarlijkse vervaldag.
De gesplitste betaling van de forfaitaire premie is toegelaten wanneer het in de bijzondere voorwaarden is
bepaald.
B.

Premie op afrekening

Wij* bepalen de jaarpremie op basis van de gegevens vermeld in de bijzondere voorwaarden. Deze mag niet
minder bedragen dan de erin vastgestelde minimum premie.
1. Provisionele premie
Op iedere jaarlijkse vervaldag stort u*, op voorhand, een provisionele premie ten bedrage van :
- op de datum van inwerkingtreding van het contract, het geschatte bedrag van de eerste
jaarpremie;
- op iedere volgende jaarlijkse vervaldag, het bedrag van de laatste vervallen definitieve premie,
zonder dat deze minder mag bedragen dan de minimum jaarpremie.
De gesplitste betaling van de provisionele premie is toegelaten wanneer het in de bijzondere
voorwaarden is bepaald.
2. Jaarlijkse afrekening van de premie
U* moet, binnen de dertig dagen volgend op iedere jaarlijkse vervaldag, aan ons* de staat overmaken
met de gegevens (bezoldigingen*, omzetcijfer* enz.) die noodzakelijk zijn voor het berekenen van de
werkelijk verschuldigde premie.
Bij ontstentenis zullen wij* van rechtswege de premie vaststellen op basis van de staat van het
voorgaande jaar (indien het om het eerste jaar gaat, de bedragen door u* opgegeven bij het sluiten van
het contract) vermeerderd met 50%.
Indien u* later de staat met de gegevens nog bezorgt, zullen wij* de premie in functie hiervan
berekenen, maar zal de premie met 10% verhoogd worden.
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Artikel 41 - Controle van de gegevens noodzakelijk voor het berekenen van de premie
U* moet uw* verklaringen laten nagaan tot het beëindigen van het derde* jaar volgend op het einde van het
contract. Daarvoor moet u* de boekhouding of andere documenten die kunnen dienen tot controle van uw*
verklaringen, ter beschikking houden van onze afgevaardigden.

Artikel 42 - Wijze van betaling
De premie, vermeerderd met de taksen en bijdragen, moet u* op voorhand betalen bij het aanbieden van de
kwijting of bij de ontvangst van een vervaldagbericht.

Artikel 43 - Niet-betaling
Indien, nadat u* ingebreke werd gesteld, de premie niet betaald werd binnen een termijn van vijftien dagen te
rekenen vanaf de dag volgend op de betekening van het deurwaardersexploot of op de afgifte ter post van de
aangetekende brief, dan zal de sanctie vermeld in deze ingebrekestelling - schorsing of opzegging uitwerking hebben.
De waarborgen zijn terug verworven op het ogenblik van ontvangst van uw* betaling van de vervallen
premies, in voorkomend geval vermeerderd met de intresten en de gerechtelijke inningskosten.

Artikel 44 - Terugbetaling van de premies door ons
In geval van opzegging van het contract op welke gronden ook, worden de betaalde premies met betrekking
op de verzekerde periode na het van kracht worden van de opzegging terugbetaald binnen een termijn van
30 dagen vanaf de inwerkingtreding van de opzegging of vanaf de ontvangst door ons* van de kennisgeving
van de opzegging indien huidig contract op afstand is gesloten.
Bij gedeeltelijke opzegging of bij enige andere vermindering van de verzekeringsprestaties zijn de bepalingen
van de voorgaande alinea alléén van toepassing op het gedeelte van de premie dat betrekking heeft op en in
verhouding staat tot die vermindering.

Artikel 45 - Wijziging van de voorwaarden en van het tarief
Wanneer wij* onze verzekeringsvoorwaarden en ons tarief of enkel ons tarief wijzigen, passen wij* het
contract aan op de jaarlijkse vervaldag die volgt op onze kennisgeving aan u*.
-

Indien wij* u* minstens 4 maanden vóór de jaarlijkse vervaldag hierover informeren, heeft u* het recht om
het contract op te zeggen binnen de 3 maanden vóór de jaarlijkse vervaldag. Door deze opzegging
eindigt het contract op deze jaarlijkse vervaldag.
Indien wij* u* minder dan 4 maanden vóór de jaarlijkse vervaldag hierover informeren, heeft u* het recht
het contract op te zeggen binnen de 3 maanden vanaf deze kennisgeving. Door deze opzegging eindigt
het contract 1 maand na ontvangst van de opzeggingsbrief en ten vroegste op de jaarlijkse vervaldag.

U* beschikt niet over deze mogelijkheid van opzegging indien de wijziging voortvloeit uit een wettelijke of
reglementaire bepaling.
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Artikel 46 - Mededelingen en kennisgevingen
De voor ons* bestemde mededelingen en kennisgevingen moeten gedaan worden aan één van onze
uitbatingszetels in België. De voor u* bestemde mededelingen en kennisgevingen moeten aan het laatste
door ons* gekende adres gedaan worden.

Artikel 47 - Meer dan één verzekeringnemer
Wanneer het contract onderschreven is door meerdere verzekeringnemers, zijn zij hoofdelijk en ondeelbaar
gebonden.
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AFDELING 6: ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND ONDERNEMINGEN
Wanneer wij* dit vermelden in de bijzondere voorwaarden en binnen de voorziene limieten, breiden wij de
dekking uit tot de waarborg Rechtsbijstand Ondernemingen.
Afdeling 5 “Administratieve bepalingen” is van toepassing in de mate dat de hierna volgende bepalingen er
niet van afwijken.

Artikel 1 – Voorwerp van de verzekering
Wij* verzekeren:
1. de strafrechtelijke verdediging van de verzekerde die vervolgd wordt voor doodslag of onopzettelijke
verwondingen of inbreuk op de strafwet ingevolge een feit gedekt door de verzekering Burgerrechtelijke
Aansprakelijkheid;
2. het burgerlijk verhaal tegen de derden die extra-contractueel aansprakelijk zijn, om vergoeding te
bekomen:
- van de lichamelijke schade* die door de verzekerde opgelopen is
- van de schade* aan de goederen die voor de uitbating van de verzekerde onderneming bestemd
zijn
en ook van hun gevolgen.
Wij* verlenen deze dekking in de mate dat de verzekerde zich in de hoedanigheid en in een situatie bevindt
die recht zouden geven op de verzekering Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid Uitbating" indien hij schade*
aan een derde berokkend had.

Artikel 2 - Prestaties
1. Wij* verlenen aan de verzekerde onze juridische bijstand door alle juridische middelen die nodig zijn voor
de verdediging van de belangen van de verzekerde aan te wenden, dit zowel voor minnelijke schikkingen
als voor iedere gerechtelijke procedure.
2. Tot beloop van de verzekerde bedragen, nemen wij* ten laste:
-

de kosten van alle onderhandelingen, onderzoeken, de kosten en erelonen van advocaten, experts
en deurwaarders die noodzakelijk zijn voor de verdediging van de belangen van de verzekerde, de
gerechtelijke en buitengerechtelijke procedurekosten;

-

na overleg met de maatschappij en op voorlegging van de bewijsstukken, de terugbetaling van de
kosten voor verplaatsing met het openbaar vervoer en van de verblijfkosten genoodzaakt door de
wettelijk voorgeschreven en bevolen verschijning van een verzekerde als gedaagde voor een
buitenlands gerechtshof of rechtbank.

In elk geval is onze* tussenkomst voor deze kosten beperkt tot beloop van maximum 500 euro.

Artikel 3 - Personen die de hoedanigheid van verzekerde hebben
Hebben de hoedanigheid van verzekerde, dezelfde personen als deze die de hoedanigheid van verzekerde
hebben in het kader van de verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid.
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Overdracht van de verzekering:
Bij overlijden van de verzekerde vóór de afhandeling van het schadegeval* wordt de verzekering voor dit
schadegeval ondeelbaar aan zijn rechthebbenden overgedragen. Wanneer daarenboven een verzekerde die
de huidige verzekering geniet, overlijdt of lichamelijk letsel oploopt, kennen wij de verzekering toe aan de
andere verzekerden die daardoor schade lijden, voor iedere vordering tegen een eventuele aansprakelijke
derde.

Artikel 4 - Personen die de hoedanigheid van derde hebben
Iedere andere persoon dan een verzekerde.

Artikel 5 - Territoriale uitgestrektheid
Wij* verlenen dekking voor procedures in alle landen van de Europese Unie en in die welke aan de
Middellandse Zee gelegen zijn.

Artikel 6 - Verzekerd bedrag
De financiële tussenkomst is verworven per schadegeval en ongeacht het aantal verzekerden dat in het
schadegeval betrokken is, tot beloop van het in de bijzondere voorwaarden vermelde bedrag. Bij
ontoereikendheid van het verzekerd bedrag bepaalt u* de voorrang die aan iedere verzekerde moet worden
verleend.

Artikel 7- Uitsluitingen
Wij* komen niet tussen:
1. voor boetes, opdeciemen en dadingen met het Openbaar Ministerie en voor de gerechtskosten in
strafzaken;
2. wanneer het schadebedrag dat dient verhaald te worden in hoofdsom kleiner is dan 125 euro. Dit bedrag
geldt per schadegeval*, ongeacht het aantal verzekerden dat in dit schadegeval* betrokken is;
3. voor geschillen die dienen voorgelegd te worden aan het Hof van Cassatie, wanneer het bedrag van het
geschil, indien het kan worden geschat, in hoofdsom minder bedraagt dan 1250 euro;
4. op het verhaal voor de stoffelijke schade* geleden door een verzekerd gebouw en/of de inhoud ervan
tengevolge van vuur, brand, ontploffing of rook als gevolg van deze gebeurtenissen;
5. op het verhaal op basis van artikel 544 van het Belgisch Burgerlijk Wetboek of een gelijkaardige
buitenlandse wetgeving voor de lichamelijke letsels en de schade aan goederen geleden door de
verzekerde indien deze schade niet het gevolg is van een ongeval, d.w.z. een plotselinge,
onvoorzienbare en onvrijwillige gebeurtenis;
6. voor vorderingen op basis van de Wet op de Arbeidsongevallen;
7. op gevallen van diefstal, van verlies of verdwijning van verzekerde goederen, noch op verduistering,
verduistering van gelden en valsheid in geschriften.
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Artikel 8 - Verplichtingen van de verzekerde bij schadegeval
Ieder schadegeval moet zo vlug mogelijk, en ten laatste binnen de 12 maanden nadat de verzekerde er
kennis van kreeg, schriftelijk aan ons* aangegeven worden. De aangifte moet de plaats, de datum, de
oorzaken, de omstandigheden en de gevolgen van het schadegeval vermelden evenals de naam, de
voornamen en de woonplaats van de getuigen en van de betrokken personen.
Alle kosten en erelonen die voor de aangifte aangegaan werden, blijven ten laste van de verzekerde.
De verzekerde moet alle documenten die hem zouden worden betekend, inzonderheid alle gerechtelijke of
buitengerechtelijke akten, binnen de 48 uren na hun ontvangst aan ons overmaken.
U* en de verzekerde bezorgen zonder verwijl aan ons* alle nuttige inlichtingen en documenten. Jullie
verbinden zich er eveneens toe op de vragen te antwoorden die wij* kunnen stellen, om de omstandigheden
en de omvang van de schade te kunnen vaststellen.
Indien de verzekerde één van deze verplichtingen niet nakomt en er daardoor een nadeel ontstaat voor ons*,
kunnen wij* onze* prestatie verminderen tot beloop van het door ons geleden nadeel. Wanneer de
verzekerde echter deze verplichtingen met bedrieglijk opzet niet is nagekomen, weigeren wij* onze*
tussenkomst.

Artikel 9 - Vrije keuze
1. De verzekerde heeft de vrije keuze van een advocaat of van iedere andere persoon die de vereiste
kwalificaties heeft krachtens de op de procedure toepasselijke wet en, zo nodig, van experts:
-

in geval van strafrechtelijke verdediging of wanneer na onderhandelingen door ons* gevoerd, een
verhaal geen minnelijke regeling vindt en een gerechtelijke of administratieve procedure
noodzakelijk is, of
telkens er zich met ons* een belangenconflict voordoet, d.w.z wanneer wij verschillen van mening
over de gedragslijn die zal worden gevolgd voor de regeling van het schadegeval.

De verzekerde verbindt zich ertoe, alvorens met hen in contact te treden, ons* over zijn keuze in te
lichten.
Indien de verzekerde* echter:
-

voor een zaak die in België moet gepleit worden, een advocaat kiest die niet ingeschreven is aan een
Belgische Balie, en voor een zaak die in het buitenland moet gepleit worden, een advocaat kiest die
niet ingeschreven is aan een Balie van het rechtsgebied,

-

een expert kiest die werkzaam is in een andere provincie dan deze waar de opdracht moet uitgevoerd
worden,

-

beslist, behalve om redenen buiten zijn wil om, van advocaat te veranderen,

draagt hijzelf de bijkomende kosten en erelonen die daaruit zouden voortvloeien.
2. Indien wij* de kosten en erelonen van de door de verzekerde gekozen advocaten, deurwaarders en
experts abnormaal hoog vinden, dan verbindt de verzekerde zich ertoe op ons* verzoek aan de
tuchtrechtelijke overheid waarvan die personen afhangen of aan de bevoegde rechtbank te vragen om
deze bedragen vast te stellen.
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Artikel 10 - Objectiviteitsclausule
Bij meningsverschil met ons* over de gedragslijn die moet worden gevolgd voor de regeling van het
schadegeval en na bekendmaking van ons* standpunt of van onze* weigering om de stelling van de
verzekerde te volgen, heeft laatstgenoemde het recht, onverminderd de mogelijkheid om een rechtsvordering
in te stellen, tot staving van zijn stelling een schriftelijk en met redenen omkleed advies van de advocaat die
zich reeds met de verdediging van zijn belangen bezighoudt voor te leggen, of bij gebrek hieraan, van een
advocaat van zijn keuze.
Zo de advocaat ons* standpunt bevestigt, betalen wij* aan de verzekerde de helft van de kosten en erelonen
voor deze raadpleging terug.
Indien tegen het advies van deze advocaat de verzekerde op zijn kosten een procedure begint en een beter
resultaat bekomt dan hetgeen hij zou hebben bekomen indien hij ons* standpunt zou hebben gevolgd, zijn
wij* ertoe gehouden onze dekking te verlenen en de kosten en erelonen van de raadpleging die ten laste van
de verzekerde zouden zijn gebleven terug te betalen.
Indien de geraadpleegde advocaat de stelling van de verzekerde bevestigt, zijn wij*, ongeacht de afloop van
de procedure, ertoe gehouden onze* dekking te verlenen met inbegrip van de kosten en erelonen van de
raadpleging.

Artikel 11- Indeplaatsstelling
Wij* zijn gesubrogeerd in de rechten van de verzekerden voor het terugvorderen van de gerechtskosten, de
rechtsplegingsvergoedingen of andere uitbetalingen die wij* hebben voorgeschoten. Indien door toedoen van
de verzekerde, de indeplaatsstelling geen gevolg kan hebben in ons* voordeel, kunnen wij* van hem de
terugbetaling vorderen van de betaalde schadevergoeding in de mate van het geleden nadeel.
De indeplaatsstelling mag noch de verzekerde noch de begunstigde die slechts gedeeltelijk vergoed zijn,
benadelen. In dat geval kunnen zij hun rechten uitoefenen, bij voorrang op ons*,voor hetgeen hen nog
verschuldigd is.
Behoudens bij kwaad opzet, zullen wij* ons* recht van indeplaatsstelling niet uitoefenen tegen de
bloedverwanten in de rechte opgaande of nederdalende lijn, de echtgenoot, de aanverwanten in de rechte lijn
van de verzekerde, de bij hem inwonende personen, zijn gasten en zijn huispersoneel. Wij* kunnen evenwel
dit recht uitoefenen op deze personen, voor zover hun aansprakelijkheid daadwerkelijk door een
verzekeringscontract is gedekt.

* Meer uitleg bij deze woorden of begrippen vindt u in de algemene begripsomschrijvingen (Afdeling 7)
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AFDELING 7: ALGEMENE BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN
De woorden en uitdrukkingen die met een sterretje aangeduid zijn in de algemene voorwaarden hebben,
zowel in het enkelvoud als het meervoud dezelfde betekenis en dezelfde draagwijdte, zelfs als wij* ze op een
andere plaats in het contract gebruiken.
De woorden zijn alfabetisch gerangschikt en maken integraal deel uit van het contract.
Activiteiten

Bezoldigingen

De activiteiten van de verzekerde onderneming die omschreven
zijn in de bijzondere voorwaarden.

De niet-geplafonneerde wedden en lonen
m.i.v. het vakantiegeld, premies,
commissielonen, gratificaties,
deelnemingen in de winst, vergoedingen
voor verplaatsingen.
Bij geleend personeel, dient 50 % van de
facturatie opgegeven worden.

De volgende activiteiten vallen hier ook onder:
u* stelt bij gelegenheid materieel of dieren van u*
ter beschikking aan andere personen, zonder dat er sprake is
van verhuring;
- bijkomende activiteiten en werken die verband houden met de
hoofdactiviteit van de onderneming, zoals onderhouds-,
schoonmaak- en herstellingswerken, inbegrepen die aan
gebouwen, toegangen, stoepen en binnenplaatsen, de
deelname aan tentoonstellingen en beurzen, aan commerciële,
sociale en culturele evenementen, de bereiding en verdeling
van maaltijden met inbegrip van het risico voedselvergiftiging.

Benadeelde

Derde

Degene aan wie schade* is toegebracht die door dit contract is
gedekt.

Iedere andere persoon dan:
-

-

u*, uw echtgeno(o)t(e),
samenwonende partner en op
voorwaarde dat
zij onder uw* dak wonen en door u*
worden onderhouden, uw* bloed- en
aanverwanten in de rechte lijn;
de vennoten, beheerders,
commissarissen, zaakvoerders en
aangestelden wanneer zij handelen in
de uitoefening van hun functies in
dienst van de onderneming,
Niettemin blijft de stoffelijke schade*
die aan aangestelden wordt
berokkend en waarvoor u*
aansprakelijk bent, verzekerd.

* Meer uitleg bij deze woorden of begrippen vindt u in de algemene begripsomschrijvingen (Afdeling 7)
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Einde van uitvoering van werken

Omzetcijfer

Eén van de volgende feiten die als eerste
gebeurt:
de voorlopige oplevering, inontvangstname,
inbezitneming, terbeschikkingstelling of
inbedrijfsstelling van werken, zodra de
verzekerde* zijn beschikkings- of controlemacht
over deze werken effectief heeft verloren.

Het totale bedrag van de facturen, zonder de taksen, die
betrekking hebben op de geleverde producten of op de
door de onderneming uitgevoerde werken, gedurende de
in aanmerking genomen verzekeringsperiode.

Leidinggevende personen

Ongeval

Al wie over het gezag van ondernemingshoofd
beschikt of aan wie dit gezag gedeeltelijk werd
overgedragen met de bedoeling beslissingen te
nemen of instructies te geven, wanneer zij
handelen in kader van hun opdracht en niet als
gewone uitvoerende aangestelden.

Een voor u* plotselinge, onvrijwillige en onvoorzienbare
gebeurtenis

Levering van producten

Producten

Het materieel bezitsverlies van producten* of het
in omloop brengen ervan.

De door de verzekerde onderneming geleverde tastbare
goederen en materiële werken.

* Meer uitleg bij deze woorden of begrippen vindt u in de algemene begripsomschrijvingen (Afdeling 7)
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Schade

U / Uw

Lichamelijke schade
Elke aantasting van de fysische integriteit van een
persoon alsook de geldelijke of morele gevolgen
daarvan.
Stoffelijke schade
Elke beschadiging, vernieling of verlies van een
zaak, met uitsluiting van diefstal.
Onstoffelijke schade
Elk financieel nadeel dat voortvloeit uit de derving
van voordelen verbonden met de uitoefening van
een recht, het genot van een goed en meer
bepaald : verlies van afzet, van klanten, van
handelsfaam, van winsten, van
klantengegevens,… roerende of onroerende
gebruiksderving, productiestilstand en andere
soortgelijke schades*.
Het gaat om onstoffelijke gevolgschade wanneer
deze schade* voortvloeit uit lichamelijke of
stoffelijke schade* die door huidig contract gedekt
is.
Het gaat om onstoffelijke niet gevolgschade
wanneer deze schade* voortvloeit uit lichamelijke
of stoffelijke schade* die door huidig contract niet
gedekt is. Deze schade is nooit gedekt.
Het gaat om zuivere onstoffelijke schade
wanneer deze schade* uit geen enkele stoffelijke
of lichamelijke schade* voortvloeit. Deze schade is
enkel gedekt in het kader van artikel 4.

De natuurlijke of rechtspersoon die het contract
met ons* sluit.

Schadegeval
Het voorvallen van schade* dat aanleiding geeft tot
de verzekering van de polis. Alle schades* te
wijten aan éénzelfde schadeverwekkend feit
vormen één en hetzelfde schadegeval, waarvan de
datum die is van het eerste voorval.
Indien de datum van het voorvallen van de
schade* niet vastgesteld kan worden, zal de datum
van de eerste uiting van de schade* in aanmerking
genomen worden.

* Meer uitleg bij deze woorden of begrippen vindt u in de algemene begripsomschrijvingen (Afdeling 7)
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Verzekerde

Vrijstelling

-

Het deel van de schadevergoeding dat bij de
regeling van ieder schadegeval* ten uwe* laste
blijft. De vrijstelling, die in mindering komt van het
bedrag van de schadevergoeding, wordt slechts
éénmaal per schadegeval* toegepast, ongeacht
het aantal erbij betrokken derden*. Behoudens
afwijking in de Bijzondere Voorwaarden, zal, in het
geval er meerdere vrijstellingen van toepassing
zijn op een schadegeval*, slechts de hoogste
vrijstelling worden toegepast.
Indien het bedrag van de oorspronkelijke eis lager
is dan de vrijstelling, zullen wij* de verdediging van
de belangen van de verzekerden* niet ten laste
nemen. In dit geval treden wij* niet in uw* plaats
De vrijstelling is enkel van toepassing voor de
stoffelijke en onstoffelijke schade*, behoudens
afwijking in de bijzondere voorwaarden.

-

U* en indien het een fysisch persoon betreft, uw
echtgeno(o)t(e), samenwonende partner en de
leden van uw familie tijdens de uitoefening van
hun functies in dienst van de onderneming;
de vennoten, beheerders, commissarissen,
zaakvoerders tijdens de uitoefening van hun
functies in dienst van de onderneming;
het personeel, d.w.z. de werknemers, de
uitzendkrachten en alle andere personen die
onder leiding, gezag en toezicht van u* werken;
deze personen zijn verzekerd in de uitoefening
van hun functies.

Verzekeringsjaar

Wij (ons)

De periode van twaalf maanden begrepen tussen
twee jaarlijkse vervaldata.
Wij* beschouwen als verzekeringsjaar:
- de periode tussen de aanvangsdatum van het
contract en de eerste jaarlijkse vervaldag
- de periode tussen de jaarlijkse vervaldag en de
datum van opzegging of van beëindiging van
het contract

Allianz Benelux nv, Lakensestraat 35, 1000
Brussel

* Meer uitleg bij deze woorden of begrippen vindt u in de algemene begripsomschrijvingen (Afdeling 7)
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Bescherming van de persoonlijke levenssfeer en rechten van de geregistreerde personen
De persoonsgegevens die aan Allianz Benelux n.v. worden medegedeeld, zijn uitsluitend bestemd voor de
volgende doelstellingen: evaluatie van de verzekerde risico's, beheer van de commerciële relatie, van het
verzekeringscontract en van de erdoor gedekte schadegevallen, controle van de portefeuille, voorkoming van
misbruiken en fraudes. Enkel voor deze doeleinden kunnen zij, indien noodzakelijk, worden overgemaakt aan
een herverzekeraar, expert of een raadsman. Deze gegevens zijn toegankelijk voor de diensten
onderschrijving en schadebeheer alsook voor de Dienst Juridische Zaken en Compliance bij een eventueel
geschil of bij een controle, en voor de Dienst Audit in het strikte kader van de haar toevertrouwde opdrachten.
Hierbij verleent de verzekerde zijn toestemming voor de verwerking van de gegevens betreffende zijn
gezondheid door de Medische Dienst en de hiervoor opgesomde bestemmelingen wanneer dit noodzakelijk is
voor het beheer van een polis of schadegeval.
De verzekerde aanvaardt dat de verzekeringnemer en de tussenpersoon kennis kunnen nemen van de
inhoud van het contract en zijn eventuele uitsluitingsgronden.
Het niet mededelen van de vereiste gegevens kan naargelang de hypothese het volgende resultaat hebben
voor Allianz Benelux n.v.: de onmogelijkheid voor haar of de weigering om een commerciële relatie aan te
gaan, een dergelijke relatie verder te zetten of een operatie uit te voeren die de betrokken persoon heeft
gevraagd.
Elke persoon die zijn identiteit bewijst, heeft het recht kennis te krijgen van de hem betreffende gegevens die
in het bestand zijn opgenomen door een gedagtekend en ondertekend verzoek in te dienen bij de dienst:
Bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Allianz Benelux n.v., Lakensestraat 35, 1000 Brussel.
Bij dit verzoek moet er een kopie worden gevoegd van de identiteitskaart van de aanvrager en moet de naam
en het adres van de geneesheer worden vermeld aan wie onze adviserend geneesheer eventuele medische
gegevens mag mededelen.
Deze persoon is verder gerechtigd om alle onjuiste persoonsgegevens die op hem betrekking hebben,
kosteloos te laten verbeteren of te doen verwijderen alsook om zich te verzetten tegen gebruik van die
gegevens voor direct marketing door dit uitdrukkelijk te vermelden naast zijn handtekening op het
voorliggende document.
Waarschuwing
Elke oplichting of poging tot oplichting van de verzekeringsmaatschappij brengt niet alleen de opzegging van
de verzekeringsovereenkomst mee, maar wordt ook strafrechtelijk vervolgd op basis van artikel 496 van het
Strafwetboek. De betrokkene zal bovendien opgenomen worden in het bestand van het Economisch
samenwerkingverband Datassur, de Meeûssquare, 35 - 1000 Brussel, dat de speciaal op te volgen
verzekeringsrisico's ter herinnering brengt aan de aangesloten leden-verzekeraars.
Klachtenbehandeling
Het Belgisch recht is van toepassing op de verzekeringsovereenkomst. Elke klacht aangaande de uitvoering
van het contract kan worden gericht aan :
- de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, fax : 02/547.59.75,
info@ombudsman.as of
- de Ombudsdienst van de maatschappij Allianz Benelux n.v., Lakensestraat 35,
1000 Brussel, fax : 02/214.61.71, Ombudsdienst@allianz.be
onverminderd de mogelijkheid voor de verzekeringnemer om een rechtsvordering in te stellen.

Allianz Benelux n.v.
Lakensestraat 35
1000 Brussel
Tel.: +32 2 214.61.11
Fax: +32 2 214.62.74

IBAN: BE74 3100 1407 6507
BIC: BBRUBEBB
BTW: BE 0403.258.197
RPR Brussel
www.allianz.be

Verzekeringsmaatschappij toegelaten door de NBB (Nationale
Bank van België) onder codenummer 0097 om alle takken
“Leven” en “niet-Leven” te beoefenen
NBB Hoofdzetel:
de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be

