
 Wat is verzekerd?  Wat is niet verzekerd? 

1. Uw objectieve aansprakelijkheid
 ✓Als eigenaar of uitbater van een inrichting of een handelszaak 
waarvan sommige ruimten voor het publiek toegankelijk zijn: 
cafés, restaurants, hotels, discotheken, kleinhandelszaken... 
 ✓Bij brand of ontploffing 
 ✓Voor lichamelijke letsels en materiële schade, inclusief 
immateriële schade die uit deze laatste voortvloeit, zoals 
genots- en winstderving, onderbreking van activiteiten, 
productie-stilstand, werkloosheid...
 ✓Reddingskosten, intresten, kosten en honoraria van advocaten 
en experts worden ten laste genomen binnen de perken van 
het verzekerde bedrag

2. Verzekerde bedragen 
 ✓Lichamelijke letsels: tot 24.487.404,96 euro1.
 ✓Materiële schade: tot 1.224.370,24 euro1.

 ✗ Opzettelijke daad van de eigenaar of de uitbater. 
 ✗ Grove schuld van de eigenaar of uitbater: tekortkoming aan 
wetten, regels en gebruiken die eigen zijn aan uw activiteit, 
waarvan iedere persoon die met deze activiteit vertrouwd is 
moet weten dat er bijna onvermijdelijk schade uit ontstaat.

 ✗ Materiële schade waarvoor u aansprakelijk bent maar die 
verzekerbaar is door de waarborg "Huurdersaansprakelijkheid", 
"Gebruikersaansprakelijkheid" of "Verhaal van derden" van een 
brandverzekeringsovereenkomst.

 Zijn er dekkingsbeperkingen?

 ! Zijn uitgesloten van elke schadevergoeding:
–   de persoon die aansprakelijk is voor het schadegeval op basis 

van de artikelen 1382 tot 1386bis van het Burgerlijk Wetboek,
–   de persoon (aangestelde) die wettelijk ontheven is van alle 

aansprakelijkheid, 
–   de verzekeringsonderneming die de geleden schade heeft 

vergoed.
 ! De reddingskosten, intresten, kosten en honoraria van 

advocaten en experts worden ten laste genomen binnen de 
perken van het verzekerde bedrag. Boven dat bedrag zijn zij 
beperkt tot de wettelijke grensbedragen.

 ! Ingeval de Maatschappij haar prestaties op basis van de wet en/
of de overeenkomst had kunnen weigeren of verminderen, kan 
zij eisen dat de verzekeringnemer de gestorte schadevergoeding 
terugbetaalt 
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Dit informatiedocument heeft tot doel u een overzicht te geven van de belangrijkste dekkingen en uitsluitingen van deze verzekering.  
Dit document is niet afgestemd op uw individuele specifieke behoeften en de in dit document opgenomen informatie en verplichtingen 
zijn niet exhaustief. Voor alle bijkomende informatie betreffende de gekozen verzekering en uw verplichtingen kan u de precontractuele en 
contractuele voorwaarden betreffende deze verzekering raadplegen. Op www.allianz.be vindt u alle info over het product en ook uw 
verplichtingen en die van de maatschappij.  

Welk soort verzekering is dit?  
De verzekering Objectieve BA na brand of ontploffing is wettelijk verplicht voor bepaalde inrichtingen en kleinhandelszaken. Zij verzekert 
uw objectieve aansprakelijkheid als eigenaar of uitbater - zoals bepaald door de wet van 30/07/1979 - bij brand of ontploffing in ruimten die 
u publiek toegankelijk maakt: cafés, restaurants, hotels, discotheken,... 'Objectieve' omdat het slachtoffer dat schade lijdt recht heeft op 
schadevergoeding, zelfs als de uitbater van de inrichting geen fout heeft gemaakt.
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1 De bedragen en vrijstellingen gevolgd door een 1 volgen de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen. 
 De basisindex is het indexcijfer 246,20 van oktober 2017, basis 1981 =100.

 Waar ben ik gedekt?

De dekking Objectieve BA geldt voor de ruimten van uw inrichting die voor het publiek toegankelijk zijn. De dekking geldt niet alleen voor 
derden die aanwezig zijn in uw inrichting, maar ook voor personen die zich buiten of in de onmiddellijke omgeving bevinden, zoals buren, 
voorbijgangers, eigenaars van auto's die in de wijk geparkeerd staan.

 Wat zijn mijn verplichtingen?

 ✓Bij de onderschrijving van het contract geeft u de Maatschappij complete en transparante informatie. Denk er ook aan om alle 
aanpassingen in de loop van het contract te melden.
 ✓Bij een schadegeval maakt snelle en complete communicatie met uw verzekeringstussenpersoon en/of uw maatschappij het mogelijk 
om vlug preventieve maatregelen te nemen en zo uw schade te beheren en te beperken. Gebruik daarvoor om sneller te werken het 
formulier op www.allianz.be.

 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 maximum een 
jaar en wordt stilzwijgend verlengd. De verzekering treedt in werking na betaling van de eerste premie.

 Hoe zeg ik mijn contract op?

U kan de verzekeringsovereenkomst ten minste drie maanden voor de jaarlijkse vervaldag opzeggen, met een aangetekende brief, een 
deurwaardersexploot of door overhandiging van een opzeggingsbrief met ontvangstbewijs.


