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  Artikel 1  Welke zijn de verzekerde personen?

In het kader van de groepspolis is de verzekeringsnemer “Curalia Brokers cbva” en zijn de verzekerde personen alle kinesitherapeu-
ten of kinesitherapeutvennootschappen die een verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid bij Curalia Brokers cvba onderschreven 
hebben.

Worden eveneens als verzekerde personen beschouwd:

   de echtgeno(o)t(e)/partner, zelfstandige kinesitherapeut, bediende-kinesitherapeut, assistent-bedienden en ander perso-
neel in dienst bij de verzekerde kinesitherapeut of kinesitherapeutvennootschap maar uitsluitend in het kader van hun 
werkzaamheden voor rekening van deze kinesitherapeut of kinesitherapeutvennootschap,

   de bestuurders, zaakvoerders en werkende vennoten indien het om een rechtspersoon gaat,
   de plaatsvervanger, occasioneel helper, poetsvrouw, stagiair en jobstudent.

Artikel 2  In welke hoedanigheid zijn de verzekerde personen gedekt?

   De verzekerde personen zijn verzekerd in het kader van de uitoefening van het beroep “kinesitherapeut” en als eigenaar en/
of bewoner-gebruiker van hun maatschappelijke zetel en hun exploitatiezetel(s) vermeld in het verzekeringsattest.

   De privéwoning evenals haar inboedel gelegen op hetzelfde adres als de plaats van uitoefening van de activiteit als kinesit-
herapeut wordt niet verzekerd.

Artikel 3  Welke zijn de verzekerde materies?

3.1. Burgerlijk verhaal
De vorderingen tot schadeloosstelling op grond van een extracontractuele burgerlijke aansprakelijkheid.

3.2. Strafrechtelijke verdediging

De strafrechtelijke verdediging wanneer de verzekerde personen vervolgd worden wegens inbreuk op wetten, besluiten, decreten 
en/of reglementen, voortvloeiend uit verzuim, onvoorzichtigheid, nalatigheid of onvrijwillige feiten alsook één verzoek om gratie 
per schadegeval indien een vrijheidsstraf uitgesproken werd.
Voor alle andere misdrijven zal de dekking slechts verleend worden voor zover de gerechtelijke beslissing in kracht van gewijsde de 
verzekerde persoon vrijspreekt. Er is geen dekking voor misdaden of gecorrectionaliseerde misdaden, ook niet in geval van 
vrijspraak.
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3.3. Burgerlijke verdediging

Wij komen aanvullend/suppletief tussen op:
- de burgerlijke verdediging van de verzekeringen burgerlijke aansprakelijkheid indien er van u een schadeloosstelling wordt 

gevorderd op basis van een extracontractuele aansprakelijkheid;
- de burgerlijke verdediging van de verzekeringen burgerlijke beroepsaansprakelijkheid indien er van u schadeloosstelling wordt 

gevorderd op basis van een contractuele en/of extracontractuele beroepsaansprakelijkheid.
Alle andere burgerlijke verdedigingen die niet vallen onder de omschrijving hiervoor voorzien, zijn uitgesloten.

3.4. Rechtsbijstand Verzekeringscontract “B.A. Beroep”

De waarneming van de rechtelijke belangen van de verzekerde personen wanneer een geschil met de verzekeraar B.A. Beroep 
ontstaat.

3.5. Disciplinaire verdediging

De waarneming van uw rechtelijke belangen voor een disciplinair orgaan opgericht door een wet of een reglement, zelfs in geval 
van deontologisch conflict tussen confraters.

3.6. Rechtsbijstand RIZIV

De rechtsbijstand omvat de vrijwaring van uw rechtelijke belangen voortvloeiend uit beroepsgeschillen met het RIZIV.

  Artikel 4  Waar is de verzekering geldig?

 Wanneer u uw praktijk in België hebt, dan verzekeren wij u in België en in ieder land van geografisch Europa. 
 In afwijking hiervan zijn de waarborgen art 3.5 (Disciplinaire Verdediging) en art 3.6 (Rechtsbijstand RIZIV) van toepassing voor  

 schadegevallen die zich in België voordoen en dit zover zij onder de bevoegdheid van de Belgische rechtbanken vallen en het  
 Belgisch recht van toepassing is.

 Wij verzekeren u over de hele wereld ter gelegenheid van vormingsstages van maximum 30 dagen in het buitenland onder de  
 verantwoordelijkheid van een gemachtigde stagemeester en voor zover deze stage geschiedt in het kader van de specialisatie  
 waarvoor zij door het huidig contract verzekerd zijn, met uitzondering van de Verenigde Staten en Canada.

   Artikel 5  Welk is het interventieplafond en minimumgeschil?

In overeenstemming met artikel 2.3.1. van de algemene voorwaarden is de maximale tussenkomst per schadegeval vastgesteld 
op € 25 000 voor alle waarborgen hernomen in artikel 3 van de huidige speciale voorwaarden met uitzondering van de waarbor-
gen art 3.4 (Rechtsbijstand Verzekeringscontract B.A. Beroep) waarvoor de maximale tussenkomst € 15 000 per schadegeval 
bedraagt en de waarborgen art 3.5 (Disciplinaire Verdediging) en art 3.6 (Rechtsbijstand RIZIV) waarvoor de maximale tussen-
komst € 5 000 per schadegeval bedraagt.

In overeenstemming met artikel 2.3.2. van de algemene voorwaarden is het vereiste minimum per schadegeval vastgesteld op € 
250 voor de waarborg artikel 3.4 (Rechtsbijstand Verzekeringscontract B.A. Beroep) en € 1 000 voor de waarborg artikel 3.6 
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(Rechtsbijstand RIZIV). Voor de waarborg artikel 3.3 (Burgerlijke Verdediging) verwijzen we naar artikel 7.11.

  Artikel 6  Welke zijn de wachttijden?

De schadegevallen met betrekking tot de waarborg Rechtsbijstand RIZIV (art 3.6) zijn gedekt indien zij hun oorsprong vinden na 
afloop van de wachttijd van 1 jaar. Deze wachttijd geldt niet voor pas afgestudeerden die onmiddellijk toetreden tot de 
groepspolis.

  Artikel 7  Welke zijn de uitsluitingen?

Aansluitend op de algemene uitsluitingen voorzien in de algemene voorwaarden, artikel 9, en naast de bijzonderheden opgeno-
men in hierboven vermelde artikels, zijn uitgesloten de schadegevallen in verband met :

7.1.  intellectuele rechten, o.m. octrooien, auteursrechten en gedeponeerde merken;
7.2.  zakenrecht, waaronder erfdienstbaarheden (zoals o.m. gemene muur, afpaling, recht op uitweg, afstand tussen bouwwer-

ken, lichten en uitzichten);
7.3.  beleggingen en het houden van sociale en andere aandelen;
7.4.  borgstelling, aval en schuldovername;
7.5.  vertegenwoordigingscontracten van onafhankelijke vertegenwoordigers;
7.6.  een tegen u ingestelde procedure inzake faillissement, vereffening of gerechtelijk akkoord (concordaat);
7.7.  concurrentie of wetgeving op prijzen en handelspraktijken;
7.8.  geschillen die onder de bevoegdheid van de arbeidsrechtbanken vallen, behalve in het geval van strafrechtelijke 

verdediging;
7.9.  geschillen die voortvloeien uit contracten onderworpen aan het verbintenissenrecht, behalve binnen de toepassing van art. 

3.4.;
7.10.  de waarneming van uw belangen in hoedanigheid van bestuurder, houder of eigenaar van voertuigen. Wordt beschouwd 

als voertuig: ieder motorvoertuig dat zich te land, op het water of in de lucht voortbeweegt alsook de aanhangwagens en 
caravans van meer dan 750 kg;

7.11.  Inzake de waarborg Burgerlijke Verdediging (art. 3.3.) komt D.A.S. niet tussen:
   - indien een B.A.-Verzekering deze verdediging ten laste neemt of zou moeten nemen en er geen belangenconflict bestaat;
   - indien de betrokken B.A. -Verzekering haar waarborgen geschorst heeft wegens wanbetaling van de premie;
   - indien de schade lager of gelijk is dan de vrijstelling die voorzien is in de aansprakelijkheidspolis.
7.12.  daden van grove schuld. Overeenkomstig artikel 62 van de wet betreffende de verzekeringen aanzien we, in hoofde van 

verzekerde de volgende feiten als daden van grove schuld waarvoor D.A.S. geen dekking verleent: opzettelijke slagen en 
verwondingen, fraude en/of oplichting, diefstal, gewelddaden, agressie, vandalisme, loutere wanbetaling;

7.13.  administratief recht behalve in het kader van art. 3.6. (Rechtsbijstand RIZIV);
7.14.  fiscaal recht;
7.15.  geschillen in het kader van het privé-leven (met inbegrip van een privé-woning die deel uitmaakt van uw maatschappelijke 

en/of exploïtatiezetel).
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