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Dit informatiedocument biedt u een beknopt overzicht te geven van de voornaamste dekkingen en uitsluitingen 
met betrekking tot dit verzekeringsproduct. Dit document werd niet gepersonaliseerd op basis van uw specifieke 
behoeften en de erin opgenomen informatie is niet exhaustief. Lees alle documenten (Algemene en Bijzondere 
Voorwaarden, attesten en bijvoegsels) zorgvuldig door, zodat u volledig geïnformeerd bent.  
 
Welk soort verzekering is dit? 
De verzekering Beroepsaansprakelijkheid dekt de lichamelijke, materiële en immateriële schade veroorzaakt aan 
derden als gevolg van een beroepsfout. 
 

 

 
Wat is verzekerd? 
 
 
 Aansprakelijkheid van verzekerde voor door 

derden geleden schade als gevolg van een 
beroepsfout 

 Aansprakelijkheid van verzekerde voor 
fouten gemaakt door onderaannemers 

 Aansprakelijkheid van een verzekerde voor 
door een aangestelde opzettelijk 
veroorzaakte schade, indien verzekerde als 
werkgever daarvoor aansprakelijk is. 
 

 Uitgangspunt voor dekking is claims-made: 
de schade-eis moet tegen een verzekerde 
zijn ingesteld tijdens de verzekerde periode 
voor schade die zich heeft voorgedaan 
tijdens diezelfde periode. 

 
Welke soorten schades worden er vergoed? 
 
 Lichamelijke, materiële en financiële schade 
 Verdedigingskosten 

 
Hoeveel bedraagt de waarborgsom? 
 
 De waarborgsom wordt bij het aangaan van 

het contract overeengekomen tussen de 
verzekeraar en de verzekeringsnemer en 
wordt vermeld in de Bijzondere 
Voorwaarden van de polis. 

 
 

 
 

Wat is niet verzekerd? 
 
Uitgesloten zijn o.a.: 
 
x Opzettelijk veroorzaakte schade tenzij door 

niet-leidinggevende aangestelden 
x schade die voortkomt uit feiten en om-

standigheden gekend door de verzeke-
ringsnemer bij het aangaan van de polis 

x Contractuele, administratieve of economi-
sche boetes evenals de “punitive” en 
“exemplary damages”. 

x schade die voortkomt uit de overschrijding 
van budgetten of van kredietlijnen 

x de aansprakelijkheid van de zaakvoerders 
krachtens de wetgeving op de handelsven-
nootschappen (Bestuurdersaansprakelijk-
heid). 

x oneerlijke concurrentie en aantasting van 
intellectuele rechten (zoals patenten, oc-
trooien, en dergelijke), schade ten gevolge 
van laster en eerroof, misbruik van ver-
trouwen, verduistering, diefstal, ontvreem-
ding, financiële transacties of financieel 
beheer (inbegrepen geld- of waardebeleg-
gingen) en afhouding van honoraria 

x schade door een al dan niet verklaarde 
oorlog, een gewapende internationale ac-
tie, een burgeroorlog, rellen, een militair 
decreet, een revolutie, stakingen, lock-out, 
terrorisme of sabotage 

x schadegeval door discriminatie (van welke 
aard ook), vernedering of pesterijen, alsook 
schade met betrekking tot tewerkstellings-
aangelegenheden zoals het (niet) afsluiten 
of beëindigen van een arbeidsovereen-
komst, evaluaties, promoties en disciplinai-
re maatregelen. 

x Schade door asbest of producten die asbest 
bevatten, alsmede schade door lood of 
producten die lood bevatten. 

x schade door vervuiling, door milieuaantas-
ting of door constante emissies (geluiden, 
geuren, trillingen) 

x de tienjarige Burgerrechtelijke Aansprake-
lijkheid van aannemers en architecten en 
elke andere gelijkaardige wetgeving in het 
buitenland (zoals o.a. in Frankrijk de Loi 
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Spinetta) 
x schade door insolvabiliteit van verzekerde. 
x schade door elektromagnetische velden 

en/of stralingen. 
x schade die verband houdt met de erelonen 

van verzekerde of met een verlies aan cli-
enteel. 

x Elk schadegeval dat voortvloeit uit infor-
maticarisico's, Internet, de productie, de 
ontwikkeling en de verdeling van software, 
alsook door de verspreiding van informati-
cavirussen. 

x Schade door het verlies van documenten 
van welke aard ook, geschreven, gedrukt 
of verspreid door om het even welke ande-
re methode, elke via informatica of elek-
tronisch opgeslagen informatie. 

x schade door radioactieve straling 
x De eigen kosten- en tijdsoverschrijding 

   
 

 
Zijn er dekkingsbeperkingen? 

 
! Vrijstelling : de in de Bijzondere Voor-

waarden opgenomen vrijstelling blijft 
ten laste van de verzekerde en wordt 
van de vergoeding afgetrokken 

! Maximumvergoeding per schade en/of 
per jaar, zoals vermeld staat  
in de Bijzondere Voorwaarden 
 

    

 
Waar ben ik gedekt? 

 De verzekering dekt schade-eisen ingesteld waar ook ter wereld, met uitsluiting van USA en 
Canada. Op aanvraag kunnen schade-eisen in USA en Canada eveneens verzekerd worden. 

 

    

 
Welke verplichtingen heb ik? 
Verplichtingen zijn o.a.: 
• De risico’s / omstandigheden waarheidsgetrouw weergeven bij het afsluiten van de overeenkomst 
• De verzekeraar informeren wanneer deze risico’s / omstandigheden wijzigen tijdens de duurtijd van 

de overeenkomst 
• Alle mogelijke maatregelen nemen om een schadegeval te vermijden (goede huisvader) 
• U moet ons elk schadegeval en de omstandigheden ervan melden binnen de termijn voorzien in de 

Algemene Voorwaarden. Verder moet u alle redelijke maatregelen nemen om de gevolgen van een 
schadegeval te beperken. 

 
Een volledig overzicht van de verplichtingen van de verzekerde kan u terugvinden in de Algemene 
Voorwaarden 

  

    

 
Wanneer en hoe betaal ik? 
U dient de premie te betalen na ontvangst van het betalingsverzoek of de verschillende betalingsver-
zoeken in geval van spreiding van de premie 

  

    

 
Wanneer begint en eindigt de dekking? 
De verzekeringsdekking treedt in werking op de datum zoals vermeld in de Bijzondere Voorwaarden, na 
ondertekening van de polis en/of betaling van de eerste premie. 
De duurtijd, en al dan niet de automatische verlenging van deze, wordt eveneens vermeld in de Bijzondere 
Voorwaarden. 

  

    

 
Hoe zeg ik mijn contract op? 
U kunt het verzekeringscontract opzeggen tot uiterlijk drie maanden vóór de jaarlijkse vervaldag van de 
overeenkomst. De overeenkomst moet worden opgezegd door middel van een aangetekend schrijven, bij 
deurwaardersexploot of door de overhandiging van een opzeggingsbrief met ontvangstbewijs. 
 
Een volledig overzicht van de opzegmodaliteiten kan u terugvinden in de Algemene Voorwaarden 

 

 


