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Verzekering tegen Burgerlijke
Aansprakelijkheid diverse risico’s
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Ongevallen, Brand, Burgerlijke Aansprakelijkheid en Diverse Risico’s CVBA – BNB nr. 87

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. Voor alle bijkomende informatie betreffende de gekozen verzekering
en uw verplichtingen kan u de precontractuele en contractuele voorwaarden betreffende deze verzekering raadplegen. Contacteer uw adviseur of kantoorhouder voor meer
informatie. Of ga naar www.federale.be.

Welk soort verzekering is dit?
De verzekering burgerlijke aansprakelijkheid diverse risico’s dekt uw burgerlijke aansprakelijkheid, die voortvloeit uit uw activiteiten,
wegens schade aan derden.

Wat is verzekerd ?
 Burgerlijke Aansprakelijkheid
 Deze verzekering dekt uw burgerlijke aansprakelijkheid,
die voortvloeit uit uw activiteiten, wegens schade aan
derden. De dekking omvat lichamelijke en materiële
schade, alsook de immateriële schade die het gevolg is
van de gedekte lichamelijke en materiële schade.
 U bent ook verzekerd voor onder meer:
 de bijkomstige bezigheden die verbonden zijn met
uw activiteiten;
 de burgerlijke aansprakelijkheid van toevallige helpers
en onbezoldigde helpers in vaste dienst, evenals uw
burgerlijke aansprakelijkheid als hun opdrachtgever;
 uw burgerlijke aansprakelijkheid als opdrachtgever
van uw aangestelde die ter beschikking worden gesteld van andere werkgevers die soortgelijke activiteiten verrichten.

Wat is niet verzekerd?
x De persoonlijke aansprakelijkheid van de verzekerden die
schade veroorzaakt hebben wegens hun kennelijke staat van
dronkenschap.
x Schade toegebracht aan goederen waarvan een verzekerde
huurder, bewoner, bewaarnemer, gebruiker of bewaker is,
of waarvan hij op het ogenblik waarop het schadegeval zich
voordoet, het gebruik of genot heeft.
x Schade toegebracht aan goederen die aan een verzekerde zijn
toevertrouwd met het oog op de bewerking, raadgeving, kostenraming of dienstverlening, binnen het raam van het verzekerde risico.
x Schade veroorzaakt door brand, rook, ontploffing of water,
indien dergelijke schade voor u verzekerbaar is door middel
van een brandverzekering.

 Rechtsbijstand
U bent verzekerd wanneer u strafrechtelijk vervolgd wordt
wegens een gedekt schadegeval of, bij een gedekt risico, voor
de uitoefening van uw rechten tegen derden via gerechtelijke
of minnelijke weg. Uw eis moet meer dan 250 EUR bedragen
en niet-contractuele schade betreffen.
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Zijn er dekkingsbeperkingen?
!

De schade is gedekt tot beloop van de in de bijzondere voorwaarden bepaalde bedragen.

!

Het contract voorziet een eigen risico, dat ten laste van de
verzekerde blijft. Het wordt per schadegeval en per dekking
slechts eenmaal toegepast.

!

Indien u uw verplichtingen met betrekking tot de aangifte
van het schadegeval niet heeft nagekomen, dan kunnen wij
de vergoeding verminderen. In geval van bedrieglijk opzet,
kunnen wij de dekking weigeren.
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Waar ben ik gedekt?
 Burgerlijke aansprakelijkheid: U bent overal ter wereld gedekt, voor zover u gewoonlijk uw verblijfplaats, of wanneer u een rechtspersoon bent, uw bedrijfszetel, in België heeft.
 Rechtsbijstand: U bent verzekerd voor de rechtsvorderingen die ingesteld worden voor een rechtbank die zich binnen de Europese
Unie bevindt.

Wat zijn mijn verplichtingen?
-

U dient ons bij het sluiten van het contract eerlijke, accurate en volledige informatie te verschaffen over het te verzekeren risico.

		

Indien er zich wijzigingen voordoen aan het risico waarvoor u verzekerd bent tijdens de looptijd van het contract, moet u ons dat
melden.

		

U dient de in het contract opgelegde maatregelen te treffen om te vermijden dat een schadegeval zich voordoet.
U dient een schadegeval en de omstandigheden ervan te melden binnen de termijn voorzien in de algemene voorwaarden. Bovendien moet u alle redelijke maatregelen nemen om de gevolgen van een schadegeval te voorkomen en te beperken.

Wanneer en hoe betaal ik?
U heeft de verplichting om de premie jaarlijks te betalen en ontvangt hiertoe een uitnodiging tot betaling.

Wanneer begint en eindigt de dekking?
De begindatum van de verzekering wordt vermeld in de bijzondere voorwaarden. Het contract duurt drie jaar en wordt stilzwijgend
verlengd voor een periode die gelijk is aan de initiële duur. De dekking rechtsbijstand is voor één jaar afgesloten en wordt stilzwijgend
verlengd voor een periode die gelijk is aan de initiële duur.

Hoe zeg ik mijn contract op?
U kan de verzekeringsovereenkomst opzeggen door ons hier ten minste drie maanden voor de eindvervaldag van op de hoogte te brengen. U kan dit doen per aangetekende brief, bij deurwaardersexploot of door afgifte van de opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs.
Wanneer één van de partijen de dekking Rechtsbijstand opzegt, kan de andere partij de hele overeenkomst opzeggen.
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