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 Wat is verzekerd ?  

Basiswaarborgen 

BA voor de instelling, haar beheerders en het personeel 

 Schade aan derden veroorzaakt, naar aanleiding van de 
werking van de instelling, haar commissies en comités, door: 

o de verzekerden 

o werknemers toevallig belast met  tuin-, huishoudelijk- of 
ander werk voor de instelling of haar beheerders, 
bestuurders en vennoten 

 Lichamelijke en stoffelijke schade  

 Louter immateriële schade  

 Schade aan goederen van het personeel, patiënten, bewoners 
of andere personen die in de instelling verblijven die werden 
toevertrouwd aan de instelling  

 Schade veroorzaakt door het oprichten, verbouwen of 
afbreken van gebouwen gebruikt door de instelling, zolang de 
kostprijs van de werken € 250 000,00 niet overstijgt 

 Schade veroorzaakt door grasmaaiers, invalidewagentjes en 
andere zelfrijdende motorrijtuigen met een max. snelheid van 
30 km/u gebruikt op de terreinen van de instelling  

 Schade veroorzaakt door aangesteld personeel tijdens de 
uitoefening van hun functie met een onverzekerde wagen 
waarvan de instelling geen eigenaar, houder of huurder is 

 Stoffelijke schade veroorzaakt door vuur, brand, ontploffing of 
rook in een gebouw dat de verzekerde bij gelegenheid huurt 
of gebruikt voor sociale, culturele of andere manifestaties  

 Milieuverontreiniging na een plotse en onverwachte 
gebeurtenis 

 

 

 Wat is niet verzekerd ?  

Basiswaarborgen 

BA voor de instelling, haar beheerders en het personeel 

 Eigen schade van de instelling en de autoriteiten waarvan zij 
afhangt 

 Lichamelijke schade van beheerders, bestuurders, 
commissarissen of vennoten in functie 

 Stoffelijke schade door vuur, brand, ontploffing of rook die 
kan worden verzekerd in een brandverzekering 

 Opzettelijke schade en schade veroorzaakt door een zware 
fout (bijv. overtreding van elementaire veiligheidsnormen) 

 Schade aan toevertrouwde goederen andere dan deze van 
het personeel, patiënten, bewoners of andere personen die 
in de instelling verblijven 

 Schade door het vrijkomen van asbest 

 Schade veroorzaakt door producten na hun levering 

 Schade ontstaan door fouten, vergissingen of nalatigheden 
begaan in de uitoefening van een medische of paramedische 
beroepsactiviteit 

 Schade veroorzaakt door een contractuele fout 

 Schade gedekt door een wettelijk verplichte verzekering 
(bijv. motorrijtuigenverzekering) 

 

Optionele waarborgen 

o De uitsluitingsgronden zijn opgenomen in de algemene 
voorwaarden 

 

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. Gelieve de 
precontractuele en contractuele voorwaarden betreffende deze verzekering te raadplegen voor alle bijkomende informatie wat betreft de 
vergoedingsgrenzen, de (verhaals-)rechten en plichten van de verzekeringsonderneming en de rechten en plichten van de verzekerde. Voor meer 
informatie kunt u ook terecht bij uw bemiddelaar. 

 Welk soort verzekering is dit ?  

Speciaal voor de “Social Profit”-sector ontwierp Fidea een verzekeringsplan waarbinnen u de verschillende risico’s kan afdekken waaraan uw 
instelling en de personen die er werken of verblijven zijn blootgesteld. 

Dit plan omvat steeds een verzekering Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid (BA) voor de instelling, de bestuurders of beheerders, de vennoten en 
het personeel van de instelling. Daarnaast kan u, naargelang de behoeften van uw instelling, het plan aanvullen met verscheidende bijkomende 
verzekeringen, zoals hieronder weergegeven. 

 

Verzekering Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid               
  

Product Informatiefiche 

FIDEA nv                                     Verzekeringsplan Social Profit Sector 
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 (vervolg) 

 Reddingskosten waartoe wij wettelijk gehouden zijn tussen te 
komen 

 Kosten van de burgerrechtelijke verdediging (ook in kader van 
de strafprocedure) tegen onterechte of te hoge schade-eis 
binnen de wettelijke limieten 

 De verzekerde bedragen worden opgenomen in de bijzondere 
voorwaarden  

Optionele waarborgen 

o Verzekering Medische Beroepsaansprakelijkheid voor de 
instelling en het personeel 

 Schade binnen de uitoefening van de (para)medische 
beroepsactiviteit 

o BA-verzekering voor de interne bewaking 

o Verzekering Rechtsbijstand voor de instelling, de bestuurders 
of beheerders, de vennoten en het personeel 

o Verzekering Objectieve Aansprakelijkheid Brand en 
Ontploffing 

o BA-verzekering, Verzekering Rechtsbijstand of 
Ongevallenverzekering voor: 

 Vrijwilligers 

 Patiënten en donoren 

 Bewoners van de instelling (bijv. bejaardentehuis) 

 Mindervaliden 

 Kinderen verblijvend in de instelling (bijv. kinderopvang) 

 Geplaatste jongeren verblijvend in de instelling 

 

 Zijn er dekkingsbeperkingen ?   

Basiswaarborgen 

BA voor de instelling, haar beheerders en het personeel 

! Stoffelijke schade: franchises (opgenomen in de 
bijzondere voorwaarden) 

! Louter immateriële schade: maximum verzekerd bedrag 
per schadegeval van € 250 000,00 

! Toevertrouwde goederen: € 12 500,00 per schadegeval 
en € 2 000,00 per voorwerp 

! Milieuverontreiniging: maximum verzekerd bedrag per 
schadegeval van € 250 000,00 

 

Optionele waarborgen 

o De dekkingsbeperkingen zijn opgenomen in de algemene 
voorwaarden 
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 Waar ben ik gedekt ?  

Basiswaarborgen 

 Wereldwijd, zolang de instelling gevestigd is in België. 

Wat zijn mijn verplichtingen?  

• U moet ons eerlijke, accurate en volledige informatie over het te verzekeren risico verschaffen bij het sluiten van de overeenkomst. 
• Indien er zich wijzigingen voordoen aan het verzekerde risico tijdens de looptijd van de overeenkomst moet u dat aan ons melden.  
• U moet een 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 voorkomen en te beperken. 
• U moet uw medewerking verlenen zodat de afhandeling van het schadegeval vlot kan verlopen. 
• U mag geen handelingen stellen waardoor ons wettelijk recht beperkt wordt om de gedane betalingen terug te vorderen van een 

aansprakelijke derde. 
 

   Wanneer en hoe betaal ik ?  

U hebt de verplichting om de premie jaarlijks te betalen en u ontvangt hiertoe een uitnodiging tot betaling. Een gesplitste premiebetaling is 
mogelijk tegen bepaalde voorwaarden en mogelijk zijn hier bijkomende kosten aan verbonden. 

   Wanneer begint en eindigt de dekking?  

De begindatum en de duur van de verzekering worden vermeld in de bijzondere voorwaarden. De overeenkomst duurt een jaar en wordt 
stilzwijgend verlengd. 

   Hoe zeg ik mijn contract op ?  

U kunt de verzekeringsovereenkomst tenminste drie maanden voor de jaarlijkse vervaldag opzeggen. U kunt dat doen per aangetekende brief, bij 

deurwaardersexploot of door afgifte van de opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs. 
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