
 

Curalia Brokers, uw partner in verzekeringen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Wie is Curalia Brokers? 

Curalia Brokers werd opgericht door en voor zorgverleners om tegemoet te 

komen aan hun behoeften in variaverzekeringen. 

De raad van bestuur is samengesteld uit zorgverleners die de professionele 

organisaties van de (para)medici vertegenwoordigen. 

Mede hierdoor heeft Curalia Brokers een uitmuntende kennis van de 

constant evoluerende behoeften van zorgverleners. 

 

Onze opdracht 

Curalia maakt (para)medici wegwijs in de verzekeringswereld vanaf het 

begin van hun loopbaan. 

Dankzij exclusieve verzekeringen die perfect zijn afgestemd op hun 

behoeften, is Curalia Brokers dé partner in variaverzekeringen voor de 

(para)medicus. 

Onze ervaring: 

Meer dan 25.000 contracten van zorgverleners worden door ons beheerd.  

  

 

Onze services: 

 Curalia is 7d/7 en 24u/24 bereikbaar, zodat u ook gehoor krijgt op 

momenten waar contact onontbeerlijk is: midden in de nacht gaat uw 

dak vliegen, u heeft een auto-ongeval om 6.30u ’s morgens, … 

 Curalia komt naar u toe. Op verzoek komt een aan u toegewezen 

raadgever van Curalia langs bij u thuis. 

 Ook binnen Curalia wordt uw dossier beheerd door een aan u specifiek 

toegewezen beheerder. Hij neemt uw dossier volledig onder zijn hoede 

en werkt samen met uw raadgever zodat u voor al uw verzekeringen 

steeds vertrouwde gesprekspartners heeft. 

 Een eigen schadedienst binnen Curalia helpt u bij schadeaangiftes en 

verdedigt uw belangen bij de verzekeringsmaatschappijen. 
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CURALIA SCHADEVERZEKERINGEN VOOR LOGOPEDISTEN en AUDIOLOGEN 

 

Verzekering Beroepsaansprakelijkheid Logopedist/Audioloog  -  Rechtsbijstand 

inbegrepen. 
 

Beroepsaansprakelijkheid  

 Verzekerde bedragen 
- Lichamelijke schade: 
   € 5.000.000 per schadegeval en € 10.000.000 per verzekeringsjaar 
- Materiële schade: 

    € 250.000 per schadegeval en € 500.000 per verzekeringsjaar 

 Vrijstelling : GEEN 

 Wij verzekeren u als lesgever, stagebegeleider  

 Wij komen tussen in de medische kosten van een patiënt ten gevolge van een ongeval dat 
hen overkomt in uw praktijk ongeacht of u aansprakelijk bent of niet. 
 

Rechtsbijstand 

Verzekerde bedragen en materies: 

Burgerlijk Verhaal 25.000€ Disciplinaire verdediging 15.000€ 

Strafrechtelijke verdediging 25.000€ Contracten “verzekeringen” 15.000€ 

Burgerlijke verdediging 25.000€ Bijstand “RIZIV” 15.000€ 

Onroerende goederen (Burgerlijk 

verhaal – Strafrechtelijke verdediging- 
Burgerlijke verdediging 

25.000€   

 

Premie : beste verhouding prijs – kwaliteit op de markt !  
 

LOGORISK - Verzekering Gewaarborgd inkomen  
 

De verzekering gewaarborgd inkomen op maat van logopedisten/audiologen overbrugt, in geval van  
werkonbekwaamheid ten gevolge van ziekte of ongeval, het verschil tussen de wettelijke vergoeding en 
uw gebruikelijk inkomen. U verzekert u ervan dat u tijdens de periode van invaliditeit nog aan uw 
financiële verplichtingen kan voldoen (afbetalingen van leningen, personeel ter vervanging,…) 
 

Sterke punten: 

 Tussenkomst vanaf 24% invaliditeit 
 Carenztijd 30 dagen 

 Premie totaal aftrekbaar als beroepskost 
 Geen wachttijd bij inschrijving 

 Betaling van de rente tot 65 jaar 
 Vrijstelling van betaling van de premie bij invaliditeit 
 Stijging van de rente met 3% per jaar, indien de invaliditeit langer dan 1 jaar duurt 
 Tussenkomst in geval van complicaties bij de zwangerschap 

 De premie wordt berekend op basis van het tarief dat van toepassing is voor de leeftijdscategorie 
en blijft behouden tijdens de duur van het contract 

 

Aansluitingsvoorwaarden: 

In te vullen: verzekeringsvoorstel en medische vragenlijst. 

Afhankelijk van uw situatie wordt uw dossier onmiddellijk aanvaard of vraagt de verzekerings-
maatschappij bijkomende informatie. 

Wat als uw inkomen verhoogt na een paar jaar? 

EENVOUD TROEF: U wenst de verzekerde rente te verhogen binnen 5 jaar na onderschrijving:  

GEEN ENKELE MEDISCHE VEREISTE onder bepaalde voorwaarden. 
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Uitgebreide rechtsbijstandsverzekering Logopedist/Audioloog 
 

Deze verzekering gaat net dat stapje verder dan de rechtsbijstand voorzien in de verzekering beroeps- 

aansprakelijkheid.   Bijkomende waarborgen die mogelijk tijdrovende juridsche conflicten inhouden zijn in 

deze verzekering opgenomen.  Ervaren juristen behartigen de dossiers terwijl u zich kan bezighouden 

met uw eigenlijk beroep. 
 

Enkele voorbeelden : 

 Uw belastingsaanslag houdt geen rekening met bepaalde aftrekposten en uw bezwaarschrift 
levert niets op.   

 Uw buurman bekomt een bouwvergunning.  Daardoor wordt de toegang  tot de praktijkruimte 
bemoeilijkt en er is inkomstenverlies.  U wenst de bouwvergunning te laten vernietigen door de 
Raad van State. 

 De logopedist is slachtoffer van opzettelijke slagen en verwondingen door de partner van de 
patiënte.  De logopedist is werkonbekwaam en heeft geen polis gewaarborgd inkomen.  De 
tegenpartij wordt door de rechtbank verplicht een vergoeding te betalen, maar is onvermogend. 

 
Indien uw beroepsaansprakelijkheid bij Curalia verzekerd is, dan betaalt u voor de  uitgebreide 
rechtbijstandsverzekering slechts voor die materies die niet reeds opgenomen zijn in de verzekering 
beroepsaansprakelijkheid.  Op deze manier zorgt Curalia ervoor  dat u niet dubbel verzekerd bent, maar 
toch volledige dekking geniet, aan een uitzonderlijk tarief ! 
 

Brandverzekering  

 

Naast brand verzekert Curalia u voor tal van risico’s zoals waterschade, schade door stookolie, storm-, 

hagel- en sneeuwschade, glasbreuk, natuurrampen en zelfs omvallende bomen. 

 

Enkele voorbeelden van gedekte schades binnen het kader van de standaard waarborgen van de 

brandverzekering: 

 Een gebroken lavabo, gebarsten aquarium, gebroken spiegel,… 

 Een isolerende ruit die ondoorzichtig wordt door condens 

 Een gaslek 

 Waterschade door een lek in leiding 

 Beschadigde plasmaschermen of zonnepanelen 

 Een radiator die lekt 

 … 
 

Curalia biedt meer en stelt eveneens specifieke en exclusieve waarborgen voor uw praktijk: 

 Gratis schatting van de waarde van het verzekerd gebouw door een gespecialiseerde firma 

 Wij verzekeren de goederen van de patiënt die zich in de praktijk bevinden 

 Kosten voor wedersamenstelling van de medische gegevens en archieven die vernietigd werden 

ten gevolge een gedekt schadegeval 

 Vandalisme door een patiënt aan de inboedel van het kabinet van de logopedist/audioloog 

Bovendien geniet u van een voorkeurtarief !! 

 

Familiale verzekering  

Onmisbaar in het dagelijkse leven. Enkele voorbeelden: 

 U maakt een ommetje met de fiets, onverwacht loopt een kind op straat…. 

 Wereldwijde dekking: vb. uw zoon gaat studeren in het buitenland en hij veroorzaakt schade aan 

anderen  

 Uw anders zo lieve hond, bijt in de enkels van uw schoonmoeder ! 
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 Uw dochter gaat babysitten en loopt per ongeluk een staande lamp omver. 

 Uw paard breekt uit en veroorzaakt een ongeval… 

Autoverzekering  
 

Omnium : eerste 3 jaar behoud van de nieuwwaarde ! 

Uitzonderlijk tarief en voorwaarden 

 

CURALIA SCHADEVERZEKERINGEN, een overzicht 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacteer ons 

Uw persoonlijke beheerder en/of uw regionale raadgever 

staan u graag te woord. 

Tel: 02/735.80.35 

info@curalia.be 

 Verzekering beroepsaansprakelijkheid voor (para)medische 

beroepen 

 Autoverzekering met specifieke waarborgen voor zorgverleners, 

zowel professioneel als privé 

 Brandverzekering voor uw praktijk, privéwoning en inboedel + 

diefstal 

 Bescherming van uw beroepsinkomen via de verzekering 

gewaarborgd inkomen  

 Uitgebreide rechtsbijstandsverzekering, zowel professioneel als 

privé 

 Hospitalisatieverzekering 

 Familiale verzekering 

 Individuele ongevallen verzekering 

 Reisbijstandsverzekering 

 Schuldsaldoverzekering 

 Fietsverzekering  

 Arbeidsongevallen verzekering voor je personeel 

 

 

Deze brochure is informatief, voor de exacte voorwaarden verwijzen wij naar de respectievelijke algemene voorwaarden die op 

eenvoudig verzoek verkrijgbaar zijn. 


