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Dit informatiedocument heeft tot doel u een overzicht te geven van de belangrijkste dekkingen en uitsluitingen betreffende deze verzekering. Het document is niet geperson- 
aliseerd 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 Beroepsaansprakelijkheid Dierenarts dekt uw burgerlijke aansprakelijkheid, die voortvloeit uit uw activiteiten als 
dierenarts, wegens schade aan derden. 

Wat is verzekerd ? 

✓ Burgerlijke Aansprakelijkheid 
U bent onder meer gedekt in de volgende gevallen: 
✓ Uw contractuele en buitencontractuele aansprakelijk- 

heid wegens schade veroorzaakt aan derden: 
✓ als rechtstreeks gevolg van het uitoefenen van uw 

beroep overeenkomstig de bestaande wettelijke 
bepalingen; 

✓ door het gebruik van instrumenten, toestellen of 
substanties verbonden aan de uitoefening van uw 
beroepsactiviteit; 

✓ door de aan u toevertrouwde dieren. 
 

✓ De buitencontractuele aansprakelijkheid van een 
verzekerde die het gevolg is van het exploitatierisico. 

 
✓ Uw aansprakelijkheid ten gevolge van de verschillende 

takken van het beroep wordt eveneens gedekt 
(geneeskunde, heelkunde, verloskunde, kunstmatige 
inseminatie, apotheek, onderricht, lastgeving, expertise, 
openbaar ambt van de Staat, Provincies en Gemeenten). 

 
De dekking omvat lichamelijke en materiële schade, alsook de 
immateriële schade die het gevolg is van de gedekte lichame- 
lijke en materiële schade. 

 

✓ 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. 

 

✓ Dekking tegen insolvabiliteit 
✓ Indien u, door de insolvabiliteit van een verantwoordelijke 

derde, de vergoeding die u door de rechtbanken is 
toegekend niet kunt krijgen, betalen wij u deze ten 
belope van het verzekerde bedrag. 

✓ Schade geleden door derden als gevolg van hun 
oordeelkundig begane daden met het oog op vrijwillig 
en kosteloos redden van de verzekerden of van hun 
goederen. 

 

Wat is niet verzekerd? 

Zijn, voor wat betreft de burgerlijke aansprakelijkheid, onder 
ander niet gedekt: 

 
x schade toegebracht aan goederen waarvan een 

verzekerde huurder, bewoner, bewaarnemer, bewaker is, 
zoals bijvoorbeeld aan de door een verzekerde gebruikte 
instrumenten, toestellen of substanties; 

 
x   schade als gevolg van de uitvoering van een handeling 

of van een medische of paramedische behandeling, 
zonder de vereiste controle- of reanimatieapparatuur; 

 
x    schade voortvloeiend uit het niet respecteren van wet- 

ten, reglementen en gebruiken eigen aan het beroep. 
 

Zijn er dekkingsbeperkingen? 

! De schade is gedekt tot beloop van de in de bijzondere voor- 
waarden bepaalde bedragen. Deze kunnen door u, en binnen 
bepaalde grenzen, gekozen worden. 

 
! Het contract voorziet een eigen risico, dat ten laste van de 

verzekerde blijft. Het wordt per schadegeval en per dekking 
slechts eenmaal toegepast. 
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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 rechts- 
persoon 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. Boven- 
dien 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 en de duur 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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