Beroepsaansprakelijkheid en rechtsbijstand voor kinesitherapeuten
OFFERTE - VERZEKERINGSVOORSTEL

□ Ik wens een OFFERTE BA Kinesitherapeut
□ Ik wens een CONTRACT BA Kinesitherapeut
1. VERZEKERINGSNEMER:
Naam, Voornaam …………………………………………………………………………………………………………….………………………..
Geslacht:

□M□V

Taal: □ Nl □ Fr

Geboortedatum…………./………./………

Rechtspersoon type (bvba, nv…): Handelsnaam ………………………………………………………………………………………...
Straat, Huisnr, bus : …………………………………………………………………………………………………………………………..……….
Postcode:…………………..Gemeente:………………………………………………………………………………………………….…….……
Tel.: …………………………. Email: ………………………………..…………………………….…………………………………..…….……..….
Beroep : ……………………………………………………………………..RIZIV-nummer: ………………………………..…………………..
Rijksregisternummer / Ondernemingsnummer …………………………………………….………………………….……….….……
2. AANVANGSDATUM VAN DE VERZEKERING :…………………………..
Tot de jaarvervaldag zal er een prorata premie aangerekend worden

jaarlijkse vervaldag = 01/01

3. VERZEKERDE □ Idem verzekeringnemer, zoniet:
(indien meerdere verzekerden, gelieve bijlage in te vullen)
Naam, Voornaam …………………………………………………………………………………………………………….………………………..
Geslacht:

□M□V

Taal: □ Nl □ Fr

Geboortedatum…………./………./………

Straat, Huisnr, bus : …………………………………………………………………………………………………………………………..……….
Postcode:…………………..Gemeente:………………………………………………………………………………………………….…….……
Tel.:
Email: ………………………………..…………………………….…………………………………..…….……..….
Beroep : ……………………………………………………………………..RIZIV-nummer: ………………………………..…………………..
Rijksregisternummer : …………………………………….…………………………………………….………………………….……….….……
4. BEROEPSPROFIEL
Diploma’s(*)
Uitreikingsdatum
Onderwijsinstelling
…………………………………….
…………………………..
………………………………….……….
…………………………………….
…………………………..
………………………………………….
…………………………………….
…………………………..
……………………….………………….
(*) gelieve alle diploma’s ivm uw medische activiteit te vermelden.
5. BEROEPSOMGEVING
o

Heeft u een privépraktijk?
□ Ja □ Neen
Indien Ja :
- Wat is het adres van uw privépraktijk ? ………………………………………………………………………
Heeft u personeel in dienst ?
□ Ja □ Neen
Zo ja, wat is hun aantal en wat zijn hun activiteiten?
Administratieve bedienden, Aantal……………………………………………………….………………………
Andere: aantal: ………………………………………………………………………………..……………………..……
Jobomschrijving ……………………………………………………………………………………………….…………….
……………………………………………………………………………………………………….……………………………….
Indien uw personeel medische activiteiten uitoefent, gelieve de bijlage in te vullen

o

Werkt u in een hospitaal, consultatiecentrum of verzorgingscentrum?

□ Ja □ Neen
Zo ja, welk? …………………………………………………………………………..……………………………………….
Wat is uw functie? …………………….…………………………………..……………………………………………..
6. ANTECEDENTEN
Heeft u reeds een polis die uw beroepsaansprakelijkheid dekt? □ Ja □ Neen
Indien Ja, bij welke maatschappij(en) …………………………………………………………………………………………
Polisnummer(s): ………………………………………………………………………………………………………………….……
Als deze verzekering(en) reeds gestopt zijn:
Op welke datum werd deze verzekering stop gezet? ……………………………………………….
Wat is de reden van stopzetting ?.................................................................................
Heeft u schades gehad in de loop van de voorbije 5 jaar ?
□ Ja □ Neen
Indien ja, wat waren de omstandigheden?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Welke verzekeringsmaatschappijen waren betrokken?
………………………………………………………………………………………………………………………………..………………….
7. BEROEPSACTIVITEIT
Te verzekeren beroepspraktijk

□

Pas afgestudeerde kinesitherapeut

□

Formule loontrekkende(bediende) : u oefent uw
activiteiten uitsluitend uit als loontrekkende
Basisformule: u bent zelfstandig of bediende met
zelfstandig bijberoep en uw beroepsactiviteiten
beperken zich tot de beoefening van de basispraktijk*
kinesitherapie met elektrotherapie en met inbegrip van
cyriaxmassage
Uitgebreide praktijk : U bent zelfstandig of bediende
met zelfstandig bijberoep en u beoefent de
basispraktijk* kinesitherapie met elektrotherapie en met
inbegrip van cyriaxmassage, manuele therapie,
osteopathie, chiropraxie, alsook cyriax met manipulatieswervelkolom, trigger of myofaciale therapie uitsluitend
met toepassing van dryneedling

□

□

□

□

Uw hoofdactiviteit beperkt zich niet tot bovenvermelde
activiteiten, specificeer :
……………………………………………………………………………………
Gelieve diploma bij te voegen
Bijkomende activiteiten : (zoals : babyzwemmen,
gymlessen, fitnessinstructeur, ….)
Specifieer ……………………………………….………………………..
………………………………………………………………………………….
Gelieve opleidingsattest bij te voegen
Totale Jaarpremie (taksen en kosten inbegrepen)
Waarborgen:
Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid
Inclusief Rechtsbijstand basis

Per persoon
(jaarpremie taksen
en kosten
inbegrepen)

Totale Jaarpremie

Actie Pas Afgestudeerden
X 62,81 €

€

X 139,05 €

€

X 261,30 €

€

Voorbehouden
tarief

Voorbehouden
tarief

* Basispraktijk = ademhalingstherapie, bewegingsconsulent, cardiale kinesitherapie, craniomandibulaire disfuncties, fasciatherapie,
geriatrische kinesitherapie, lymfedrainage, neurologie, pediatrische kinesitherapie, preventieve kinesitherapie, psychomotoriek, pelvische
reëducatie, bekkenbodemtherapie, perinatale kinesitherapie, reflexologie, relaxatie therapie, sportkinesitherapie, elektrostimulatie,
hydrotherapie. Technieken : taping, sofrologie, kinesoiologie

8. VERZEKERDE BEDRAGEN
Verzekerde bedragen in BA:
Lichamelijke schade:
Materiële schade:

5.000.000€ per schadegeval en 10.000.000€ per verzekeringsjaar**
250.000€ per schadegeval en 500.000€ per verzekeringsjaar**

**Deze kapitalen zijn geldig voor nieuwe contracten vanaf 01/06/2016 . Deze gelden enkel voor nieuwe schadegevallen na
deze datum en niet voor reeds voorgevallen schades of bestaande schadedossiers.

Verzekerde bedragen in Rechtsbijstand:
Burgerlijk verhaal/Strafrechtelijke- en Burgerlijke verdediging:
Rechtsbijstand verzekeringscontract B.A. Beroep:
Disciplinaire verdediging/Rechtsbijstand RIZIV

25.000€
15.000€
5.000€

9. UITGEBREIDE RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOOR UW MEDISCH BEROEP
De basisdekking rechtsbijstand is standaard inbegrepen in het verzekeringscontract Beroepsaansprakelijkheid.

□ Uitgebreide rechtsbijstandsverzekering voor kinesitherapeut (bijpremie 185 €/jaar)(waarborgen: zie verso
zijde)
10. BIJLAGE(N)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
11. WETTELIJKE BEPALINGEN
Verzekeraar Beroepsaansprakelijkheid: Baloise Insurance – Verzekeringsonderneming toegelaten onder
codenr 0096.
Maatschappelijke zetel: City Link – Posthofbrug 16, 2600 Antwerpen – Tel. 03/247.21.11
Verzekeraar Rechtsbijstand: DAS – Verzekeringsonderneming erkend onder codenummer 687
Vennootschapszetel: Lloyd Georgelaan 6, 1000 Brussel Tel: 02/645.51.11
In onderstaande tekst verstaan wij onder ‘U’, zowel de verzekeringnemer als de verzekerde.
o
o

o
o

o
o

o

o

Deze offerte verbindt noch u, noch Curalia tot het afsluiten van de polis.
Dit voorstel verbindt noch u, noch Curalia, tot het afsluiten van de polis. Binnen 30 dagen na ontvangst van dit
voorstel zal Curalia u een verzekeringsaanbod doen, bijkomende onderzoeken vragen of de verzekering weigeren.
Bij gebreke hiervan verbindt Curalia zich ertoe op straffe van schadevergoeding de polis af te sluiten.
Ondertekening van dit voorstel brengt geen dekking mee.
U verklaart dat u alle gegevens waarvan u redelijkerwijs kunt aannemen dat zij bij de beoordeling van het risico
nodig of nuttig kunnen zijn, nauwkeurig hebt vermeld op dit document. U verbindt zich ertoe eventuele wijzigingen
aan deze gegevens onmiddellijk te melden
Curalia en de betrokken verzekeraars kunnen gebruik maken van deze gegevens om het risico juist in te schatten,
het beheer van polissen en schades; als ook voor commericële doeleinden.
De verstrekte persoonsgegevens worden opgeslagen in het databestand van Curalia, in het kader van het globale
beheer van de klantenrelatie en het beheer van de verzekeringen. Zij kunnen ook gebruikt worden door de met
Curalia verbonden ondernemingen. U kan deze gegevens steeds opvragen bij onze juridische dienst en laten
verbeteren. Behalve indien u zich hiertoe uitdrukkelijk verzet, mogen wij de gegevens gebruiken voor eigen
marketing doeleinden.
Deze offerte werd opgesteld op basis van de door u verstrekte gegevens. Ze is geldig gedurende 3 maanden na
opmaak.
De opgegeven premies zijn enkel geldig ondervoorbehoud van acceptatie van het te verzekeren risico.
De algemene voorwaarden werden u bezorgd als bijlage bij deze offerte/ voorstel.

Gedaan in ……………………………………………………………… Op ……………………………………………………………………………

De verzekeringnemer

De verzekerde

Uitgebreide rechtsbijstand Kinesitherapeuten
Een uitgebreide rechtsbijstandsverzekering gaat net dat stapje verder dan de rechtsbijstand voorzien in een
beroepsaansprakelijkheidsverzekering. U kunt bij Curalia een uitgebreide rechtsbijstandsverzekering afsluiten
op maat gemaakt voor kinesitherapeuten. Dit contract dekt vele domeinen en is onmisbaar om al uw
professionele belangen te behartigen. Onze partner, DAS, is marktleider en is gespecialiseerd in rechtsbijstand
voor medische en paramedische beroepen. Zo kunt u rekenen op een ruime ervaring en kiest u vrij uw eigen
advocaat.

Premies
185 € (per zelfstandige) indien beroepsaansprakelijkheid verzekerd via Curalia.
305 € indien beroepsaansprakelijkheid niet verzekerd via Curalia.
62,40 € voor de levenspartner, eveneens kinesitherapeut in dezelfde praktijk.
Deze premies zijn jaarpremies, taksen en kosten inbegrepen.

De verzekerde waarborgen en bedragen
Waarborgen Rechtsbijstand DAS

Waarborgen rechtsbijstand
inbegrepen in uw verzekering
beroepsaansprakelijkheid Curalia
Tot 25.000 €

Waarborgen uitgebreide
rechtsbijstand
Kinesitherapeuten
Tot 50.000 €

2. Strafrechtelijke Verdediging

Tot 25.000 €

Tot 50.000 €

3. Burgerlijke Verdediging

Tot 25.000 €

Tot 50.000 €

4. RB Verzekeringscontract BA Beroep

Tot 15.000 €

Tot 15.000 €

5. Disciplinaire Verdediging

Tot 5.000 €

Tot 15.000 €

Tot 5.000 €

Tot 15.000 €
Tot 15.000 €

1. Burgerlijk Verhaal

6. Rechtsbijstand RIZIV
Wachttijd: 1 jaar, behalve voor pas afgestudeerden

7. Contractuele Geschillen
Wachttijd: 3 maanden
8. Zakenrecht
Wachttijd: 3 maanden
9. Insolventie van derden

Tot 15.000 €
Tot 20.000 €

10. Strafrechtelijke Borgstelling

Tot 20 000 €

11. Voorschot op schadevergoeding

Tot 15.000 €

12. Voorschot vrijstelling van de polis BA beroep

Tot 15.000 €

13. Voorafgaandelijke plaatsbeschrijving

Tot 500 €

14. Arbeids- en Sociaal Recht
Wachttijd: 3-12 maanden
15. Administratief Recht
Wachttijd: 1 jaar
16. Fiscaal Recht
Wachttijd :1 jaar
17. Rechtsbijstand Na Brand voor de praktijk

Tot 15.000 €

18. Rechtsbijstand huur praktijk
Wachttijd : 3 maanden

Tot 15.000 €

Tot 15.000 €
Tot 15.000 €
Tot 50.000 €

