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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? 

 
Eén van de basisregels van ons Belgisch recht is dat, indien u door uw fout schade berokkent aan iemand anders, u deze 
schade zal moeten vergoeden. Als consultant kan u aansprakelijk gesteld worden voor de schade geleden door foutieve 
adviesverlening. 
 
 
 
 
 
 
  

BA Consultant Verzekering 

Informatiedocument over het verzekeringsproduct 

MS Amlin Product : Superior Consultant Liability 

 Wat is verzekerd?  
 

Verzekerde consultants 
Als consultant wordt beschouwd een persoon die, of een bedrijf dat, als 
extern adviseur ten aanzien van zijn klanten professioneel advies geeft 
op basis van zijn/haar eigen expertise. 
Wij onderscheiden consultants in: 

 

 Marketing, Communicatie & Public Relations; 
 Strategie, (Interim) Management & Human Ressources; 
 Farma, Chemie & Bio; 
 Juridische, Financiële & Fiscale Zaken; 
 Logistiek & Transport; 
 Milieu, Bodem, Veiligheid, Bouw & Energie; 
 Audiovisuele Toepassingen; 
 ICT (ICT Consultants zijn verzekerbaar in een afzonderlijke polis, op 

maat van hun risico’s). 
 

Waarboorgen 

 BA Beroep 
Naast reeds een ruime basisdekking BA beroep, zijn de volgende 
uitbreidingen automatisch van toepassing: 
Wedersamenstellingskosten na verlies documenten en data: 

• gedekt tot limiet beroepsaansprakelijkheid na beroepsfout; 
• bovendien ook gedekt buiten aansprakelijkheid tot 10.000 EUR 

Accidentele inbreuk intellectuele eigendom gedekt tot limiet 
beroepsaansprakelijkheid. 
Smaad en laster gedekt tot limiet beroepsaansprakelijkheid. 
Schending geheimhoudingsplicht gedekt tot limiet 
beroepsaansprakelijkheid. 
Vergoeding als getuige voor de  rechtbank gedekt tot 50.000 EUR. 
Crisiscommunicatie en reputatieschade tot 50.000 EUR. 

 BA Uitbating 
Naast reeds een ruime basisdekking BA Uitbating, zijn de volgende 
uitbreidingen automatisch van toepassing:  
Is eveneens inbegrepen Aansprakelijkheid wegens internetrisico’s. 
Geen sub-limieten brand en ontploffing, burenhinder of milieuhinder.  

 Toevertrouwd Goed 
Zowel om aan en mee te werken als bewaarneming. 

 Productaansprakelijkheid 
Vergoeding van verdedigingskosten en interesten 
Gedekt tot meer dan 750.000 EUR, bovenop het verzekerde bedrag. 

 Rechtsbijstand 

 Wat is niet verzekerd?  
 
Onderstaande activiteiten vallen niet onder 
verzekering Superior Consultant Liability 
 Sociaal secretariaat en loonadministratie; 
 Clinical trials (promotor); 
 Architect; 
 Landmeter; 
 Verzekeringsagent of –makelaar; 
 Bankagent, kredietbemiddelaar; 
 Asset Manager; 
 Commissionair expediteur/vervoerder; 
 Bouwpromotor; 
 Bodemsaneringsdeskundige; 
 Milieucoördinator; 
 Technische ontwerpen; 
 Stabiliteitsberekeningen; 
 Berekening van technische installaties; 
 Engineering activiteiten. 
Belangrijkste uitsluitingen  

 Opzettelijk veroorzaakte schade; 
 Tienjarige aansprakelijkheid van de architecten en 

aannemers of gelijkaardige aansprakelijkheden; 
 Foutloze aansprakelijkheid (andere dan deze 

voorzien in de wet van 25 februari 1991 
betreffende de aansprakelijkheid voor producten 
met gebreken) Betwistingen inzake erelonen en 
kosten; 

 Omstandigheden die de gemeenrechtelijke 
aansprakelijkheid verzwaren;  

 Asbest; 
 Terrorisme 
 Bestuurdersaansprakelijkheid; 
 Inbreuken op sanctiewet- en regelgeving uit 

hoofde waarvan de verzekeraar verboden is 
dekking te bieden of een schadeloosstelling uit te 
keren. 

 Zijn er dekkingsbeperkingen? 
 

! Het bedrag van de waarborg, vermeld in de bijzondere voorwaarden, vormt de maximale tussenkomst van de maatschappij per 
schadegeval en per verzekeringsjaar. Voor de waarborg BA Uitbating is de maximale tussenkomst per schadegeval verworven. 

! Van toepassing zijnde vrijstellingen zijn eveneens vermeld in de bijzondere voorwaarden. 
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 Waar ben ik verzekerd? 
 

 De waarborgen gelden wereldwijd voor de activiteiten uitgeoefend vanuit de in België gelegen exploitatiezetel. 

 Wat zijn mijn verplichtingen? 

 

 Bij aansluiting van het contract 
‐ U dient ons bij het sluiten van het contract eerlijke, accurate en volledige informatie te verschaffen over het te verzekeren risico. 

 Tijdens de looptijd van het contract 
‐ Indien er zich wijzigingen voordoen aan het risico waarvoor u verzekerd bent tijdens de looptijd van het contract, moet u ons dat 

melden. 

 In geval van schade 
‐ U moet alle middelen aanwenden waarover u beschikt om de omvang van de schade te beperken. 
‐ U moet onmiddellijk ons op de hoogte brengen. 

‐ U Bent ook verplicht om medewerking te verlenen om de oorzaak en de omstandigheden van het schadegeval vast te stellen. 

 Wanneer en hoe betaal ik? 

  
 U heeft de verplichting om de premie jaarlijks te betalen en ontvangt hiertoe een uitnodiging tot betaling. 

 Wanneer begint en eindigt de dekking? 
 

De begindatum van de verzekering wordt vermeld in de bijzondere voorwaarden. Het contract heeft een looptijd van een jaar en 
wordt stilzwijgend verlengd voor dezelfde duur. 

 Hoe zeg ik mijn contract op? 

 
U kan het verzekeringscontract opzeggen door ons hier ten minste drie maanden voor de jaarlijkse vervaldag van op de hoogte te 
brengen. U kan dit doen per aangetekende brief, bij deurwaardersexploot of door afgifte van de opzeggingsbrief tegen 
ontvangstbewijs. 


