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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? 
Deze verzekering dekt schade die uw onderneming aan Derden berokkent tijdens het uitoefenen van de bedrijfsac-
tiviteiten (Bedrijfsaansprakelijkheid) of door producten na hun levering of werken na hun oplevering (Producten-
aansprakelijkheid) 
 

 

 
Wat is verzekerd? 
 
Bedrijfsaansprakelijkheid 
 
 Schade door milieuaantasting die voortkomt 

uit een plotse, onvoorziene en onvrijwillige 
gebeurtenis 

 Burenhinder: de Schade die voortkomt uit 
een plotse, onvoorziene en onvrijwillige 
gebeurtenis in hoofde van de 
Verzekeringnemer of van zijn leidinggevend 
personeel en die onder de toepassing valt 
van art. 544 van het Burgerlijk Wetboek 

 schade veroorzaakt door uitgeleend 
personeel; 

 schade veroorzaakt door niet 
geïmmatriculeerde voertuigen binnen de 
bedrijfsterreinen 

 schade veroorzaakt door de eigen 
gebouwen en/of materialen 

 schade veroorzaakt door onderaannemers, 
voor zover de aansprakelijkheid van de 
verzekeringnemer in het geding is; 

 … 
 
Productenaansprakelijkheid 
 
 Schade veroorzaakt doorgebreken of fouten 

van de geleverde producten evenals door 
vergissingen, fouten of nalatigheden in de 
conceptie, de fabricage, de conditionering, 
de etikettering, de verpakking, de verkoop, 
in aanbevelingen, gebruiksaanwijzingen, de 
levering en de verzending; 
 

 Schade veroorzaakt door vergissingen, 
gebreken, fouten bij de uitvoering van 
werken of diensten verricht door de 
Verzekerde en die na de oplevering aan het 
licht komen 

 
 
 
 
 
 

 
 

Wat is niet verzekerd? 
 
Uitgesloten van dekking is onder meer :  
 
 
x Opzettelijke schade 
x Niet-naleving van wetten en reglemen-

ten 
x Dronkenschap en gelijkaardige toestan-

den 
x Zuiver Contractuele geschillen 
x De Schade i.v.m. oorlog, een gewapende 

internationale actie, een burgeroorlog, 
opstand, rellen, een militair decreet, een 
revolutie, van stakingen, lock-out, terro-
risme of sabotage 

x Schade in verband met atoom en radio-
actieve risico’s 

x Boetes 
x Arbeidsongevallen en Beroepsziektes 
x Objectieve aansprakelijkheid: de aan-

sprakelijkheid zonder fout 
x Schade i.v.m. asbest, tabak, lood, silica of 

producten die deze stoffen bevatten 
x Schade i.v.m. elektromagnetische velden 

en stralingen 
x Schade ten gevolge discriminatie 
x Schade aan de geleverde producten, 

werken of diensten zelf 
x Schade die enkel voortvloeit uit een 

gebrekkige doelmatigheid van de pro-
ducten, werken of diensten 

x Schade veroorzaakt door de producten 
of werken die bestemd zijn voor de 
lucht- of ruimtevaartindustrie 
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Welke soorten schades worden er vergoed? 
 
 lichamelijke schade: letsel aan of aantasting 

van de fysische integriteit (al dan niet met de 
dood tot gevolg) en de financiële en morele 
gevolgen ervan 

 materiële schade: beschadiging, vernietiging 
of verlies van goederen, inbegrepen dieren 

 immateriële gevolgschade: de immateriële 
schade die het gevolg is van een door de 
polis gedekte lichamelijke of materiële 
schade  

 
 

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 periode, zoals vermeld staat  
in de Bijzondere Voorwaarden  

    

 
Waar ben ik gedekt? 

 Bedrijfsaansprakelijkheid: Wereldwijd 
 Productenaansprakelijkheid: Wereldwijd met uitzondering van USA / CANADA 

 

    

 
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 

 

 
 


