
 Wat is verzekerd?  Wat is niet verzekerd? 

1. Basiswaarborg
Burgerrechtelijke aansprakelijkheid

 ✓BA uitbating: dekking van uw extracontractuele 
burgerrechtelijke aansprakelijkheid voor het uitbatingsrisico. 
 ✓BA beroep: dekking van uw contractuele en extracontractuele 
burgerrechtelijke aansprakelijkheid voor schade toegebracht aan 
derden bij de uitoefening van het verzekerde beroep en 
voortvloeiend uit:
– een fout, vergissing, een verzuim of een nalatigheid,
– verlies, beschadiging of verdwijning van documenten die 

toebehoren aan derden en waarvan u houder bent, inclusief 
de noodzakelijke kosten van de wedersamenstelling.

2.  Andere optionele waarborgen
 ✓BA na levering: dekking van uw contractuele en 
extracontractuele burgerrechtelijke aansprakelijkheid voor 
schade toegebracht aan derden:
– door uw producten na hun levering,
– door uw werken na hun uitvoering.

 ✓Rechtsbijstand
– Strafrechtelijke verdediging van de verzekerde 
– Burgerlijk verhaal tegen derden

3.  Verzekerde bedragen 
 ✓1.500.000 euro, 2.500.000 euro of 5.000.000 euro voor 
lichamelijke schade, stoffelijke en onstoffelijke gevolgschade 
vermengd voor het luik BA uitbating
 ✓De zuiver onstoffelijke schade is volledig gedekt in het luik BA 
beroep tot beloop van het verzekerde bedrag

1.  Belangrijkste gemeenschappelijke uitsluitingen voor alle 
beroepen

 ✗ Opzettelijke daad of grove schuld van een verantwoordelijke, 
zoals beperkend opgesomd in de algemene voorwaarden

 ✗ Geldboeten
 ✗ Schade veroorzaakt door oorlog, staking, lock-out, oproer, 
terrorisme, sabotage

 ✗ Schade veroorzaakt door de aanwezigheid of de verspreiding 
van asbest

 ✗ Aansprakelijkheid bedoeld door de wet op de verplichte 
verzekering van motorrijtuigen 

 ✗ Schade aan toevertrouwde goederen onder voorbehoud van 
de documenten bedoeld in de basiswaarborg

 ✗ Schade door niet-uitvoering van contractuele verplichtingen
 ✗ De aansprakelijkheid tengevolge van bijzondere verbintenissen 
die uw aansprakelijkheid zoals ze uit de wetteksten of uit de 
normale beroepsgebruiken voortvloeit, verzwaren

 ✗ Elke betwisting over honoraria en persoonlijke kosten

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 specifieke 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 burgerrechtelijke aansprakelijkheid (BA) beroep dekt uw contractuele en extracontractuele burgerrechtelijke 
aansprakelijkheid die voortvloeit uit de beroepsactiviteiten omschreven in de bijzondere voorwaarden. Deze verzekering wordt altijd 
onderschreven in het raam van het product Liability Plan dat zij aanvult met haar bijzondere voorwaarden. Specifieke zaken worden geval 
per geval onderhandeld in functie van het verzekerde beroep.
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 Zijn er dekkingsbeperkingen?

 ! Vrijstelling voorzien in de bijzondere voorwaarden 
 ! De kosten voor de wedersamenstelling van documenten 

worden ten laste genomen tegen de volgende voorwaarden:
– een beroep doen op een derde is onontbeerlijk,
– zij zijn beperkt tot 1.239,47 euro per dossier en 6.197,34 euro 

per schadegeval.

 Waar ben ik gedekt?

De verzekeringsdekking geldt wereldwijd voor de activiteiten die u uitoefent vanuit uw in België gevestigde bedrijfszetel.

 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 makelaar en/of uw maatschappij het mogelijk om vlug preventieve 
maatregelen te nemen en zo uw schade te beheren en te beperken. Gebruik 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 een jaar en wordt 
stilzwijgend verlengd. 
Onze waarborg geldt voor alle vorderingen ingediend gedurende de looptijd van de overeenkomst voor schade voorgevallen gedurende 
dezelfde periode. De waarborg blijft verworven voor de vorderingen die binnen een termijn van 36 maanden na het einde van het 
contract worden ingediend en die betrekking hebben op: 

 ✓schade die zich heeft voorgedaan tijdens de geldigheidsduur van het contract indien het risico aan het einde van dat contract niet door 
een andere verzekeraar wordt gedekt,
 ✓daden of feiten die aanleiding kunnen geven tot een schadegeval en die zich hebben voorgedaan en bij de maatschappij zijn 
aangegeven tijdens de geldigheidsduur van het contract.

 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.


