
 
 
 

HDI Global SE, Bijkantoor voor België 
Bijkantoor Kantoor IBAN: BE34 5645 1391 6090 – BIC: GKCCBEBB 
Tervurenlaan 273 / 1 Tel: +32 2 7730-811 Mechelsesteenweg 203 / 4 Tel: +32 3 2606-420 RPR Brussel – 0542.602.657  
B-1150 Brussel Fax: +32 2 7730-950 B-2018 Antwerpen   Fax: +32 3 2606-469 www.hdi.global 
   
Verzekeringsonderneming toegelaten onder NBB-nr. 2877 om alle takken “niet-leven” te beoefenen, behalve “arbeidsongevallen” (tak 1b) 
Maatschappelijke zetel: HDI-Platz 1, 30659 Hannover, Duitsland / HR Hannover B 60320 / BaFin-nr. 5096 

Clinical Trial 
Informatiedocument voor het verzekeringsproduct 
 

  

HDI Global SE  December 2018 

 
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? 
Dit is een Objectieve Aansprakelijkheidsverzekering voor een op een mens uitgevoerd experiment. 
 

 

 
Wat is verzekerd? 
 
 
 De wettelijke aansprakelijkheid van de 

Verzekerden (de verzekeringsnemer, 
opdrachtgever en iedere bij de proef 
tussenkomende persoon), zelfs foutloos, 
voor de lichamelijke en materiële schade die 
de Deelnemer en/of zijn rechthebbenden 
opliepen en die een rechtstreeks dan wel 
indirect verband met de Experimenten 
vertoont.  

 Het voormelde Experiment is verzekerd 
indien het uitgevoerd wordt overeenkomstig 
de desbetreffende wettelijke vereisten, 
richtlijnen en goedkeuringsprocedures en 
overeenkomstig het protocol. Het protocol 
dient vóór aanvang van het Experiment aan 
de Verzekeraar te worden meegedeeld. 

 
Wat zal worden terugbetaald? 
 
 De lichamelijke en materiële schade die de 

Deelnemer en/of zijn rechthebbenden 
opliepen en die een rechtstreeks dan wel 
indirect verband met de Experimenten 
vertoont 
 

Hoe hoog is de verzekerde som? 
 

 Geen wettelijk voorgeschreven limieten. 
Good local standard 3.000.000 EUR per 
protocol en 400.000 EUR per patiënt, of, 
5.000.000 per protocol en 500.000 EUR per 
patiënt 

 

 
 

Wat is niet verzekerd? 
 
 
Uitgesloten zijn o.a.: 
 
x Opzettelijke schade 
x Niet-naleving van wetten en reglemen-

ten; kennelijke onbekwaamheid 
x Atoomrisico 
x Boeten 
x Vorderingen ingediend voor de Ameri-

kaanse rechtbanken 

   
 

 
Zijn er dekkingsbeperkingen? 

 
! Genetische schade 
! Schade die te verwachten viel vanuit het 

standpunt van de Verzekerde, of schade 
die hij beoogde (voorzienbare schade) 

! Verergering van een bestaand 
gezondheidsletsel  

    

 
Waar ben ik gedekt? 

 Experimenten uitgevoerd in België 
 

    

 
Welke verplichtingen heb ik? 
Verplichtingen zijn o.a.: 
• Het protocol dient vóór aanvang van het Experiment aan de Verzekeraar te worden meegedeeld.  
• Verzekeringsnemer is verplicht alle hem bekende omstandigheden i.v.m. het risico nauwkeurig mee te 

delen die hij redelijkerwijs moet beschouwen als gegevens die van invloed kunnen zijn op de 
beoordeling van het risico door de Verzekeraar (bv. risico verzwarende/verminderende 
omstandigheden)  

 
Een volledig overzicht van de verplichtingen van de verzekerde kan u terugvinden in de Algemene 
Voorwaarden 
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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. De betaling van de premie kan gebeuren door de tussen-
persoon genoemd in de polis of rechtstreeks aan de verzekeraar. 

  

    

 
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. 
Het experiment is verzekerd indien het protocol voor aanvang van het Experiment aan de Verzekeraar 
werd meegedeeld. De schadevorderingen die schriftelijk worden ingesteld tegen de Verzekerde of de 
Verzekeraar door de Deelnemer of zijn rechthebbenden ten laatste binnen de 3 jaar te rekenen vanaf de 
voltooiing van het Experiment, worden eveneens in aanmerking genomen. 
 

  

    

 
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 

 

 


