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Dit document heeft tot doel u een overzicht te geven van de belangrijkste dekkingen en uitsluitingen betreffende deze 
verzekering. Dit document is niet gepersonaliseerd in functie van uw specifieke behoeften en de erin opgenomen informatie is 
niet exhaustief. U vindt de volledige informatie betreffende dit verzekeringsproduct in de algemene en bijzondere voorwaarden 
van deze verzekering. 
 

Welk soort verzekering is dit? 

Het betreft een verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid voor Ondernemingen die uit de volgende twee voornaamste delen 
bestaat: 

- De BA Uitbating dekt de buitencontractuele burgerlijke aansprakelijkheid van de verzekeringsnemer voor schade die 
aan derden wordt toegebracht door personen, roerende en onroerende goederen voor zover deze het gevolg zijn van 
schadegevallen die zich hebben voorgedaan tijdens de exploitatie van de verzekeringsnemer en dit in het kader van 
de verzekerde activiteiten, en 

- De BA Na Levering dekt de contractuele en buitencontractuele burgerlijke aansprakelijkheid van de 
verzekeringsnemer voor schade die aan derden wordt toegebracht door levering van producten of uitvoering van 
werken, in het kader van de in de bijzondere voorwaarden omschreven verzekerde activiteiten. 

 

 Wat is verzekerd? 

De verzekeringspolis in het kader van de Burgerlijke 

Aansprakelijkheid Ondernemingen is geheel 

moduleerbaar in functie van de noden van de klant, 

meer bepaald met betrekking tot de limieten dewelke 

geval per geval worden bepaald. 

BA Uitbating 

 Lichamelijke, stoffelijke en onstoffelijke 
gevolgschade; 

 Burenhinder, plotselinge, onvoorziene en 
onvrijwillige milieuaantasting; 

 Schade veroorzaakt door onderaannemers, 
wanneer de aansprakelijkheid van de 
verzekeringsnemer in het geding is; 

 Schade veroorzaakt door uitgeleend personeel; 

 Schade toegebracht aan of door occasioneel 
geleend personeel. Verhaal van de 
arbeidsongevallenverzekeraar wordt eveneens 
gedekt voor het geleend personeel; 

 Schade veroorzaakt door zelfrijdende werktuigen of 
motorvoertuigen waarvoor geen BA Motorrijtuigen 
dient te worden afgesloten; 

BA Na Levering 

 Lichamelijke, stoffelijke en onstoffelijke 
gevolgschade; 

 

Mogelijke bijkomende dekkingen: 

BA Uitbating 

- Toevertrouwd goed 

- Zuiver onstoffelijke schade 

BA Na Levering 

- Zuiver onstoffelijke schade 

  Wat is niet verzekerd? 

Zijn uitgesloten van dekking (zowel in BA Uitbating als 

BA Na Levering): 

 Schade door zware fout of schade door opzet; 

 Schade ten gevolge van financiële transacties; 

 Zuiver contractuele aansprakelijkheid; 

 Schade die gebaseerd is op of voortvloeit uit de 
aanwezigheid, het gebruik, de verspreiding of 
ontsnapping van schadelijke stoffen zoals  asbest, 
toxische schimmels, PCB’s, …; 

 Schade veroorzaakt door elektromagnetische 
velden, atoomkernreacties, oorlog, terrorisme,…; 

 Boetes; 

 Cyber. 

 

  
 Zijn er dekkingsbeperkingen? 

! Een franchise waarvan het bedrag in de polis 
bepaald wordt, blijft ten laste van de verzekerde in 
geval van een gedekte schade. 

! Schade is enkel gedekt ten belope van de limieten 
vermeld in de polis. 
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- Export USA/Cananda 

- Onstoffelijke schade ten gevolge van een niet 
gedekt schadegeval 

- Terugtrekkingskosten 

- In-en uitbouwkosten. 

Rechtsbijstand 

     
 Waar geldt de dekking? 

 Wereldwijd voor zover ze voortspruiten uit een feit dat verband houdt met de activiteit van de in België gelegen 
uitbatingszetels van de verzekeringsnemer. 

 De dekking onder deze verzekering geldt enkel voor zover deze volledig overeenstemt met alle economische sancties 
opgelegd door de Europese Unie, de Verenigde Naties en de Verenigde Staten van Amerika (met inbegrip van alle 
sancties opgelegd door de OFAC). 

 

  

 Waartoe is de verzekeringsnemer gehouden? 

— Een correcte weergave van de verzekerde activiteit geven; 

— In geval van wijziging van de situatie van de verzekeringsnemer dient deze de maatschappij hiervan onmiddellijk in 
kennis te stellen door het verlenen van eerlijke, accurate en volledige informatie; 

— Elk schadegeval zo snel als mogelijk bij de maatschappij aangeven; 

— Alle redelijke maatregelen nemen om een schadegeval te voorkomen en de gevolgen van een schadegeval te 
beperken. 

  
 Wanneer en hoe betalen? 

De premies zijn jaarlijks betaalbaar voor de vervaldag voorzien in de polis. Op verzoek van de verzekeringsnemer kan dit 
eveneens halfjaarlijks of per kwartaal. 

De premies dienen betaald te worden bij ontvangst van de kwitantie of bij ontvangst van een vervaldagbericht. 

  
 Wanneer vangt de dekking aan en wanneer eindigt ze? 

De dekking neemt een aanvang en eindigt zoals voorzien in de specifieke voorwaarden van de 
verzekeringsovereenkomst. 

  
 Hoe kan de polis worden opgezegd? 

U kan uw polis opzeggen, met inachtneming van een opzeggingstermijn van minstens drie maanden voor de jaarlijkse 
vervaldag. De polis moet opgezegd worden per aangetekende brief, bij deurwaardersexploot of door afgifte van de 
opzeggingsbrief tegen ontvangsbewijsn aan AIG Europe, Pleinlaan 11, 1050 Brussel. 

  

 


