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BELANGRIJK 

 
Huidige polis verzekert uw burgerlijke beroepsaansprakelijkheid volgens het stelsel van het "SCHADEVERWEKKEND 
FEIT". 
 
Aldus wordt uw aansprakelijkheid gewaarborgd voor alle activiteiten uitgevoerd tijdens de duur van de polis, zelfs 
wanneer vorderingen tegen U worden ingediend na het einde van het contract ("posterioriteitsrisico"). 
 
Het posterioriteitsrisico wordt door ons verzekerd overeenkomstig de wettelijke verjaringstermijn van de 
aansprakelijkheidsvordering. 
 
Schade ingevolge activiteiten uitgevoerd vóór de aanvang van het contract wordt niet verzekerd. 
 
Informeer U, indien nodig, bij uw eventuele vorige verzekeraar(s) teneinde mogelijke dekkingshiaten te voorkomen. 

BEPALINGEN 

 
BEPALINGEN : Voor de toepassing van dit contract wordt verstaan onder : 
 
A. A.M.M.A. : De Algemene Mutualiteit voor Medische Assuranties 
 
B. VERZEKERINGSJAAR : De periode tussen 2 jaarvervaldagen van het contract. 
 
C. ONDERSCHRIJVER-VERZEKERINGNEMER : De natuurlijke of de rechtsperso(o)n(en) die de verzekering afsluit(en) 

en zich ertoe verbind(t)(en) de bijdrage te betalen. 
 
D. VERZEKERDE : Ieder persoon wiens burgerlijke aansprakelijkheid door het contract  gedekt is. 
 
E. DERDE : Wordt als derde aanzien, elke andere natuurlijke of rechtspersoon dan : 
 

1. de onderschrijver, de verzekerde en hun echtgeno(o)t(e) alsook hun : 
- ascendenten en descendenten en hun echtgeno(o)t(e); 
- de bloed- en aanverwanten voor zover zij bij hen inwonen of door hen onderhouden worden; 

2. de personen die, in welke hoedanigheid ook, deelnemen aan de beroepsactiviteiten van de verzekerde, 
behalve wanneer zij door hem verzorgd worden. 

 
SCHADEGEVAL : Ieder schadeverwekkend feit dat schade veroorzaakt heeft en aanleiding kan geven tot de waarborg 
van het contract. 
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EERSTE WAARBORG - BURGERLIJKE BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID 

HOOFDSTUK I.  VOORWERP 

Artikel 1 - Het verzekerd risico 

 
Door deze verzekering waarborgt AMMA VERZEKERINGEN de contractuele en extra-contractuele burgerlijke 
aansprakelijkheid van de verzekerde uit hoofde van alle lichamelijke of materiële schade aan derden berokkend en die 
het gevolg zijn van de normale en wettelijke uitoefening van zijn kunst, zoals omschreven in de bijzondere 
voorwaarden. 
 
De verzekering breidt zich kosteloos uit tot : 
 
A. Het gebruik van instrumenten, apparaten en substanties (met inbegrip van de schade veroorzaakt door 

uitstralingen bij diagnostische of therapeutische verzorgingen) gebruikt in de uitoefening van de verklaarde 
discipline, behalve wanneer de verzekerde het eigen gebrek ervan kende en met uitsluiting van de schade 
veroorzaakt aan de voorwerpen zelf.  
 
Zonder afwijking aan de bepalingen van voorgaande paragraaf, wordt de schade veroorzaakt door elk feit of 
opeenvolging van feiten van dezelfde oorsprong die schade veroorzaakt hebben, van het ogenblik af dat dit feit of 
deze feiten of zekere veroorzaakte schade afkomstig zijn van of voortvloeien uit radioactieve eigenschappen of 
tegelijkertijd uit radioactieve en toxische eigenschappen, ontplofbare of andere gevaarlijke eigenschappen van 
nucleaire brandstoffen of radioactieve producten of afval, niet gedekt. 

 
B. Het uitreiken van geneesmiddelen en andere producten door de verzekerde of door ieder ander persoon door hem 

gemachtigd; 
 
C. Het beroep doen op toevallige, door de verzekerde niet-bezoldigde helpers; 
 
D. De plaatsvervanger, handelend voor rekening van de verzekerde, in dezelfde hoedanigheid, tijdens de inactiviteit 

van deze laatste; de persoonlijke burgerlijke aansprakelijkheid van de plaatsvervanger is gewaarborgd onder 
dezelfde voorwaarden, tenzij deze door een ander contract gewaarborgd wordt; 

 
E. De ongevallen overkomen aan derden, vanaf het betreden tot het verlaten van de lokalen in dewelke de 

verzekerde zijn kunst uitoefent, met inbegrip van de toegangswegen gelegen buiten de openbare weg, dit voor 
zover deze ongevallen niet door een andere verzekering van burgerlijke aansprakelijkheid zouden gewaarborgd zijn; 

 
F. De schade veroorzaakt door vuur, water of rook; evenwel blijft de materiële schade die het gevolg is van deze 

gevaren uitgesloten, indien zij veroorzaakt wordt door toedoen van een gebouw dat de verzekerde, zelfs 
gedeeltelijk, bezit, huurt of betrekt. 

Artikel 2 - Facultatieve uitbreidingen 

 
De verzekering kan, mits uitdrukkelijke overeenkomst, waarborgen : 

a. het beroep doen op regelmatige helpers of op door de verzekerde bezoldigde helpers, bijvoorbeeld: stagiaires, 
geneesheren in specialisatie, enz ... op voorwaarde dat hun aantal gepreciseerd wordt; 

b. de persoonlijke burgerlijke aansprakelijkheid van de helpers, voor zover zij werken voor rekening en/of onder 
leiding en/of toezicht van de verzekerde; 

c. de verzekerde in zijn hoedanigheid van directeur, diensthoofd, stagemeester, enz ... 
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Artikel 3 - De niet verzekerde risico's 

 
Worden uit de verzekering uitgesloten :  
 
A. activiteiten van biomedische opzoekingen of proefnemingen met inbegrip van de testen ad hoc;  
 
B. activiteiten die bestaan uit :  

- het concipiëren, bestuderen, creëren of testen van producten; 
- het bereiden, voorschrijven, fabriceren, commercialiseren, verdelen, verkopen, toedienen of importeren van 

producten wanneer deze producten of hun ingrediënten niet werden onderworpen aan voorafgaandelijke 
tests en controles in overeenstemming met de vigerende reglementaire of wettelijke bepalingen of niet 
werden goedgekeurd door de bevoegde overheden; 

 
C. betwistingen m.b.t. het betalen van honoraria of disciplinaire aangelegenheden; 
 
D. schade die voortkomt uit een aansprakelijkheid zonder fout krachtens elke communautaire, regionale of  nationale 

wetgeving of reglementering of krachtens soortgelijke buitenlandse wetgevingen, tenzij uitdrukkelijk anders 
bepaald in de algemene of de bijzondere voorwaarden; 

 
E. de objectieve aansprakelijkheid bij brand of ontploffing zoals bepaald in artikel 8 van de wet van 30 juli 1979; 
 
F. schade veroorzaakt aan goederen waarvan de verzekerde eigenaar, huurder of betrekker is of die hij, in welke 

hoedanigheid ook, in zijn bezit heeft.  Wat nochtans dierenartsen en hun eventueel verzekerde helpers betreft, is 
de schade toegebracht aan toevertrouwde dieren gewaarborgd door het contract; 

 
G. schade toegebracht door het gebruik van ongeacht welk voertuig, uitgezonderd motorloze voertuigen nodig voor 

zorgverstrekking; 
 
H. schade veroorzaakt tijdens een oorlog, een staking, een lock out, oproer, daden van terrorisme of sabotage, 

gewelddaden met collectieve inslag al dan niet gepaard gaande met verzet tegen de overheid;  
 

I. schade veroorzaakt door orkanen, windhozen, cyclonen, overstromingen, aardbevingen en andere 
natuurverschijnselen van catastrofale aard; 

 
J. elke vordering voor aantasting van het milieu en in het bijzonder alle lichamelijke letsels, verlies of stoffelijke 

schade, alle nadelen en uitgaven, die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt worden door : 
- de vervuiling of bezoedeling van de bodem, het water en de atmosfeer; 
- het lawaai, reuk, temperatuur, vocht; 
- de trillingen en de stralingen. 

Artikel 4 - De geldigheid van de waarborg in de tijd 

 
Na het einde van het contract, blijft de waarborg verworven aan de verzekerde, alsmede aan zijn erfgenamen en 
rechthebbenden, voor zover de schadeverwekkende feiten dateren van de periode tijdens dewelke de waarborg 
toegestaan was.  

Artikel 5 - De territoriale geldigheid 

 
Op voorwaarde dat de verzekerde in België verblijft en er zijn hoofdactiviteit heeft, is de verzekering geldig : 
 
A. in België; 
 
B. in de lidstaten van de EEG zelfs wanneer de verzekerde er een opleiding volgt in één of andere specialiteit in een 

door de bevoegde Belgische commissie goedgekeurd centrum; op voorwaarde dat de verzekerde de 
uitoefeningsvoorwaarden vervult die in België worden vereist voor de aangegeven praktijken en voor zover hij zich 
schikt naar de wetgeving van het vreemde land;  

 
C. in de hele wereld bij het toedienen van dringende verzorging. 
 
In elk geval zal huidige verzekering complementair zijn aan alle andere polissen van dezelfde aard, waarvan de 
verzekerde geroepen zou zijn te genieten in het vreemde land. 
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Artikel 6 - Verzekerde bedragen, grenzen van tussenkomst, vrijstellingen 

 
6.1. De grenzen van de waarborg 
 
AMMA VERZEKERINGEN verleent haar dekking, per schadegeval en per verzekeringsjaar, zowel voor de hoofdsom als 
voor de kosten en de intresten en welk ook het aantal slachtoffers weze, tot beloop van de bedragen vermeld in de 
bijzondere voorwaarden. 
 
Alle vorderingen die hun oorsprong vinden in eenzelfde schadeverwekkend feit of in een opeenvolging van 
schadeverwekkende feiten van dezelfde aard, ongeacht het aantal schadelijders, vormen één en hetzelfde schadegeval. 
 
6.2. De in hoofdsom verschuldigde vergoeding 
 
Voor de in hoofdsom verschuldigde vergoeding, kent AMMA VERZEKERINGEN haar dekking toe tot de in de bijzondere 
voorwaarden vermelde bedragen. 
 
6.3. De reddingskosten en de kosten en intresten 
 
A. AMMA VERZEKERINGEN neemt eveneens ten laste : 
 

a. de reddingskosten op voorwaarde dat de verzekerde AMMA VERZEKERINGEN onmiddellijk op de hoogte 
brengt van de door hem genomen reddingsmaatregelen; 

b. de intresten die betrekking hebben op de in hoofdsom verschuldigde vergoeding; 
c. de kosten betreffende de burgerlijke rechtsvorderingen; 
d. de honoraria en de kosten van advocaten en experts voor zover deze kosten door AMMA VERZEKERINGEN of 

met haar toestemming werden gemaakt; 
e. de kosten waarvan sprake in paragraaf d. hiervoor in geval van belangenconflict dat niet te wijten is aan de 

verzekerde voor zover die kosten niet onredelijk zijn gemaakt. 
 
B. Voor zover de reddingskosten, de intresten en de kosten, en de in hoofdsom verschuldigde vergoeding het 

verzekerde totaalbedrag overschrijden, zijn de reddingskosten enerzijds en de intresten en kosten anderzijds 
begrensd tot : 
- € 495.787,05 wanneer de totale verzekerde som ten hoogste € 2.478.935,25 bedraagt; 
- € 495.787,05 + 20 % van het deel van de totale verzekerde som tussen € 2.478.935,25 en € 12.394.676,24; 
- € 2.478.935,25 + 10 % van het deel van de totale verzekerde som boven € 12.394.676,24, met een 

maximum van € 9.915.740,99. 
 

Deze bedragen zijn gekoppeld aan de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen met als basisindexcijfer 
dat van november 1992, zijnde 113,77 (basis 1988 = 100). 

 
C. De reddingskosten en de intresten en kosten zijn ten laste van AMMA VERZEKERINGEN in de mate dat zij 

betrekking hebben op de door huidig contract verzekerde prestaties. Zij zijn slechts voor rekening van AMMA 
VERZEKERINGEN naar evenredigheid van haar verbintenis. 

 
6.4. Worden altijd uitgesloten :  
 

- de reddingskosten die voortvloeien uit maatregelen om een schadegeval te voorkomen zonder dat er nakend 
gevaar is of wanneer het nakend gevaar is afgewend; 

- de reddingskosten die voortvloeien uit het feit dat de verzekerde niet de veiligheidsmaatregelen ondernam 
die hij normaal gezien had moeten ondernemen; 

- de gerechtelijke, bij wijze van dading opgelegde, fiscale, administratieve, disciplinaire of economische boetes, 
de schadevergoedingen bij wijze van strafmaatregel of intimidatie zoals de "punitive damages" of "exemplary 
damages" in bepaalde buitenlandse wetgevingen. 

 
6.5. Vrijstelling 
 
Indien het contract een vrijstelling voorziet, draagt de verzekeringnemer in ieder schadegeval het eigen risico dat 
vermeld wordt in de bijzondere voorwaarden en dat toegepast wordt op het bedrag van de verschuldigde vergoedingen 
en op alle kosten, intresten, uitgaven en honoraria hoe ook genaamd. 
 
De vrijstelling is niet van toepassing voor wat "de reddingskosten" betreft. 
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HOOFDSTUK II. VERPLICHTINGEN TUSSEN PARTIJEN 

Artikel 7 - Opzet en grove schuld 

 
Wordt uitgesloten de schade die het gevolg is van de opzettelijk veroorzaakte schade en de hiernavermelde 
handelingen en feiten die uitdrukkelijk aanzien worden als gevallen van grove schuld : 
 
A. de schade ingevolge de uitoefening van wettelijke of reglementaire verboden professionele activiteiten; 
 
B. de schade veroorzaakt door de verzekerde wanneer deze zich in staat bevindt van alcoholintoxicatie of van 

intoxicatie tengevolge van geneesmiddelen of wanneer hij zich in een gelijkaardige toestand bevindt te wijten aan 
het gebruik van andere producten dan alcoholhoudende dranken of geneeskrachtige producten; 

 
C. de schade ingevolge niet-naleving van de bepalingen van artikels 422bis en 422ter van het strafwetboek m.b.t. het 

niet-verlenen van bijstand aan personen in nood. 

Artikel 8 - Verplichtingen bij schadegevallen  

 
Ieder schadegeval moet onmiddellijk en ten laatste binnen de acht dagen nadat de onderschrijver of de verzekerde er 
kennis van namen, schriftelijk aan AMMA VERZEKERINGEN medegedeeld worden. 
 
De aangifte moet plaats, datum, uur, oorzaak, omstandigheden en de vermoedelijke gevolgen van het schadegeval 
vermelden. Bovendien moeten de identiteiten van de auteur, het slachtoffer en de eventuele getuigen worden vermeld. 
 
De verzekerde moet zonder verwijl aan de verzekeraar alle nuttige inlichtingen verstrekken en op de vragen 
antwoorden die hem worden gesteld, teneinde de omstandigheden en de omvang van de schade te kunnen vaststellen. 
 
De verzekerde moet alle redelijke maatregelen treffen om de gevolgen van de schade te voorkomen en te beperken. 
 
De verzekerde verbindt er zich toe op eigen initiatief, geen onnodige wijzigingen aan te brengen die de vaststelling en 
de oorzaken van het schadegeval of de evaluatie van de schade zouden kunnen bemoeilijken of onmogelijk maken. 
 
Voor zover mogelijk wordt de schadeaangifte gedaan op het formulier dat AMMA VERZEKERINGEN ter beschikking stelt 
aan de verzekeringnemer. 

Artikel 9 - Leiding van het geschil  

 
AMMA VERZEKERINGEN mag onderhandelen met de slachtoffers en hun rechthebbenden en de maatregelen treffen die 
zich opdringen. 
 
AMMA VERZEKERINGEN verbindt er zich toe de verzekerde op de hoogte te houden en zal de nodige schikkingen 
treffen om de geschillen met de grootst mogelijke discretie te behandelen en, in de mate van het mogelijke, af te 
handelen via een minnelijke schikking. 
 
Vanaf het ogenblik dat AMMA VERZEKERINGEN tot het verlenen van dekking gehouden is en voor zover deze wordt 
ingeroepen, is AMMA VERZEKERINGEN verplicht zich achter de verzekerde te stellen, binnen de grenzen van de 
dekking. 
 
Ten aanzien van de burgerrechtelijke belangen en in zover de belangen van AMMA VERZEKERINGEN en van de 
verzekerde samenvallen, heeft AMMA VERZEKERINGEN het recht om, in de plaats van de verzekerde, de vordering van 
de benadeelde te bestrijden. Hij kan deze laatste vergoeden indien daartoe grond bestaat. 
 
De tussenkomsten van AMMA VERZEKERINGEN houden geen enkele erkenning in van aansprakelijkheid vanwege de 
verzekerde en mogen hem ook geen nadeel berokkenen. 
 
De definitieve schadevergoeding of de weigering om te vergoeden worden zo spoedig mogelijk aan de 
verzekeringnemer medegedeeld. 

Artikel 10 - Overdracht van de stukken 

 
Iedere oproep, dagvaarding en in het algemeen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken betreffende een 
schadegeval moeten onmiddellijk na de kennisgeving, de betekening of de terhandstelling aan de verzekerde, 
overgemaakt worden aan AMMA VERZEKERINGEN, bij verzuim waarvan de verzekerde AMMA VERZEKERINGEN moet 
vergoeden voor de schade die ze geleden heeft. 
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Artikel 11 - Niet verschijning 

 
Wanneer de verzekerde bij verzuim niet verschijnt of zich niet onderwerpt aan een door de rechtbank bevolen 
onderzoeksmaatregel, moet hij de schade die AMMA VERZEKERINGEN zou geleden hebben vergoeden. 

Artikel 12 - Schadeloosstelling door de verzekerde 

 
Elke erkenning van aansprakelijkheid, elke dading, elke vaststelling van schade, elke belofte van schadevergoeding of 
elke door de verzekerde gedane vergoeding zonder schriftelijke toestemming van AMMA VERZEKERINGEN, is haar niet 
tegenwerpbaar. 
 
Het erkennen van feiten of het verstrekken van eerste geldelijke of medische hulp door de verzekerde kunnen voor 
AMMA VERZEKERINGEN geen grond opleveren om haar dekking te weigeren. 

Artikel 13 - Indeplaatsstelling 

 
AMMA VERZEKERINGEN treedt in de rechten en rechtsvorderingen van de verzekerde ten belope van het bedrag van de 
vergoeding die zij betaald heeft. 
 
Indien, door toedoen van de verzekerde of de begunstigde, de indeplaatsstelling geen gevolg kan hebben ten voordele 
van AMMA VERZEKERINGEN, kan deze van hem de terugbetaling vorderen van de betaalde schadevergoeding in de 
mate van het geleden nadeel. 
 
De indeplaatsstelling mag de verzekerde of de begunstigde, die slechts gedeeltelijk vergoed is, niet benadelen.  In dat 
geval kan hij zijn rechten uitoefenen voor hetgeen hem nog verschuldigd is, bij voorrang boven de verzekeraar. 
 
AMMA VERZEKERINGEN heeft geen verhaal op de bloedverwanten in de rechte opgaande of nederdalende lijn, de 
echtgenoot en de aanverwanten in de rechte lijn van de verzekerde, noch op de bij hem inwonende personen, zijn 
gasten en zijn huispersoneel, behoudens kwaad opzet. 
 
AMMA VERZEKERINGEN kan evenwel verhaal uitoefenen op de in het vorige lid genoemde personen, voor zover hun 
aansprakelijkheid daadwerkelijk door een verzekeringsovereenkomst is gedekt. 
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TWEEDE WAARBORG - ONGEVALLEN 

 
De waarborg wordt enkel verleend op voorwaarde dat de dekking ervan vermeld wordt in de bijzondere voorwaarden. 
 
Indien er meerdere slachtoffers betrokken zijn in een zelfde schadegeval, zal de verzekeringnemer bepalen welke 
voorrang er bij de uitputting van de verzekerde bedragen moet verleend worden. 

HOOFDSTUK I. VOORWERP 

Artikel 14 - De verzekerde risico's  

 
Onafgezien of de aansprakelijkheid van de verzekerde al dan niet betrokken is, waarborgt AMMA VERZEKERINGEN de 
betaling van de in Artikel 16 - Omvang van de waarborgen- hierna voorziene vergoedingen aan de patiënten van de 
verzekerde of aan de hen begeleidende personen, wanneer deze het slachtoffer zijn van een ongeval in België : 
- in het gebouw of het gedeelte van het gebouw dat voor het publiek toegankelijk is en door de verzekeringnemer 

gebruikt wordt voor de uitoefening van zijn verklaarde beroepsactiviteiten ten aanzien van zijn privé cliënteel; 
- op de toegangswegen van dat gebouw. 

Artikel 15 - Uitsluitingen 

 
Van deze waarborg is uitgesloten : 
 
- de schade ingevolge door de verzekerde uitgevoerde zorgen en/of ingevolge door de verzekerde voorgeschreven, 

toegediende, bereide, gecommercialiseerde of verkochte farmaceutische of andere producten en/of ingevolge feiten 
die de beroepsaansprakelijkheid van de verzekerde meebrengen; 

- de schade die uitgesloten of niet verzekerd is krachtens de verzekering "Burgerlijke Beroepsaansprakelijkheid"; 
- de schade die opzettelijk veroorzaakt werd; 
- de schade die voortvloeit uit zelfmoord of poging tot zelfmoord, of uit mentale stoornissen, ook wanneer deze 

slechts tijdelijk zijn; 
- de schade wanneer het slachtoffer zich in een staat van dronkenschap of van alcoholintoxicatie bevindt of onder de 

invloed is van verdovende middelen; 
- de schade ingevolge het innemen van niet-voorgeschreven geneesmiddelen of ingevolge misbruik van 

voorgeschreven geneesmiddelen; 
- de schade, in de mate dat ze het gevolg is van een ziekte, een lichamelijk of psychisch gebrek of elke andere 

voorafbestaande toestand. 

Artikel 16 - Omvang van de waarborgen  

 
AMMA VERZEKERINGEN waarborgt, tot beloop van een verzekerd bedrag van € 12.394,68 per schadegeval : 
 
A. In geval van overlijden of van verwondingen die de dood van het slachtoffer tot gevolg hebben binnen de termijn 

van één jaar, te rekenen vanaf de datum van het ongeval : de betaling van een bedrag van € 4.957,87, op 
voorwaarde dat AMMA VERZEKERINGEN geen enkele andere vergoeding voor blijvende invaliditeit heeft betaald 
voor hetzelfde slachtoffer in hetzelfde schadegeval.  
 
Dit bedrag wordt uitbetaald : 
- aan de niet van tafel en bed gescheiden of feitelijk gescheiden echtgenoot, ten persoonlijke titel; 
- bij ontstentenis, aan de wettige erfgenamen van het slachtoffer, tot de tweede graad inbegrepen, ten 

persoonlijke titel. 
 
B. In geval van blijvende invaliditeit van het slachtoffer : de betaling van een vergoeding berekend op een bedrag van 

€ 4.957,87 in verhouding tot de graad van invaliditeit volgens de Officiële Belgische Schaal van Invaliditeiten, 
zonder rekening te houden met het beroep of met de specifieke bezigheden van het slachtoffer en voorzover die 
graad van invaliditeit hoger ligt dan 5 %.  
Indien de consolidatie van de letsels één jaar na de datum van het ongeval nog niet verworven is, betaalt AMMA 
VERZEKERINGEN de vergoeding in verhouding tot de op dat ogenblik voorzienbare graad van invaliditeit, voorzover 
deze hoger ligt dan 5 %. 

 
C. In geval van medische kosten en materiële schade : de terugbetaling van de medische kosten na tussenkomst van 

de wettelijke verzekering en de vergoeding van de materiële schade. De waarborg is verworven tot beloop van € 
1.239,47, mits de toepassing van een vrijstelling van € 61,97. 
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HOOFDSTUK II. VERPLICHTINGEN TUSSEN PARTIJEN 

 
De bepalingen van Artikel 8 - Verplichtingen bij schadegevallen, Artikel 9 - Leiding van het geschil, Artikel 10 - 
Overdracht van de stukken, Artikel 11 - Niet verschijning, Artikel 12 - Schadeloosstelling door de verzekerde en Artikel 
13 - Indeplaatsstelling, zijn van toepassing. 
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DERDE WAARBORG - RECHTSBIJSTAND EN VERHAAL 

 
De waarborg wordt enkel verleend op voorwaarde dat de dekking ervan vermeld wordt in de bijzondere voorwaarden. 
 
Indien er meerdere verzekerden betrokken zijn in een zelfde schadegeval, dient de verzekeringnemer te bepalen welke 
voorrang er bij de uitputting van het verzekerd bedrag moet verleend worden aan elk der verzekerden. 

HOOFDSTUK I. VOORWERP 

Artikel 17 - De verzekerde risico's 

A. Verhaal : AMMA VERZEKERINGEN neemt de betaling van de in Artikel 18 - Kosten en erelonen omschreven 
uitgaven voor haar rekening nodig om schadeloosstelling te bekomen bij een derde, die extra-contractueel 
aansprakelijk is, voor de door de onderschrijver opgelopen lichamelijke letsels of materiële schade, die het gevolg 
zijn van een ongevalsgebeurtenis. Huidige waarborg wordt de onderschrijver verleend als hij de voorwaarden 
vervult om van de verzekering "Burgerlijke Beroepsaansprakelijkheid" te genieten. 

B. Onvermogen van verantwoordelijke derden : wanneer een schadegeval, door de onderschrijver geleden, recht 
geeft op de toepassing van de waarborg Verhaal (zie A. hiervoor) en zo de behoorlijk geïdentificeerde 
aansprakelijke derde als onvermogend erkend wordt, neemt AMMA VERZEKERINGEN de schade ten laste tot 
beloop van het verzekerd bedrag. 

C. Strafrechtelijke verdediging : AMMA VERZEKERINGEN neemt de strafrechtelijke verdediging waar van de 
verzekerde - nadat de burgerlijke belangen geregeld zijn - bij strafrechtelijke vervolging, ingevolge een door de 
verzekering "Burgerlijke Beroepsaansprakelijkheid" gedekt schadegeval. 

Artikel 18 - Kosten en erelonen  

 
AMMA VERZEKERINGEN neemt voor haar rekening : 
 
A. de betaling van : 

- de kosten en erelonen van advocaten en deurwaarders, 
- de kosten van expertise, 
- de kosten van gerechtelijke en buitengerechtelijke procedures ten laste van de verzekerde, noodzakelijk voor 

de verdediging van de belangen van de verzekerde. 
 
B. na voorlegging van de bewijsstukken, de terugbetaling van de reis- en verblijfkosten die rechtmatig en met overleg 

gemaakt zijn door de verzekerde, wanneer zijn persoonlijke verschijning voor een buitenlandse rechtbank vereist is 
bij wet of bevolen is bij gerechtelijke beslissing. 

Artikel 19 - Beheer van het dossier  

 
A. AMMA VERZEKERINGEN onderzoekt samen met de verzekerde de aan te wenden middelen om tot een oplossing te 

komen. 
 
B. Met uitzondering van de dringende bewarende maatregelen, blijven de kosten en erelonen in verband met het om 

het even welke verplichting, gemaakt zonder voorafgaandelijk akkoord van AMMA VERZEKERINGEN, ten laste van 
de verzekerde. 

Artikel 20 - Vrije keuze van een advocaat en deskundige  

 
De verzekerde is vrij in de keuze van een advocaat of van iedere andere persoon die de vereiste kwalificaties heeft 
krachtens de op de procedure toepasselijke wet om zijn belangen te verdedigen, te vertegenwoordigen of te 
behartigen : 
 
 - wanneer moet worden overgegaan tot een gerechtelijke of administratieve procedure; 
 - telkens als er zich een belangenconflict met AMMA VERZEKERINGEN voordoet. 
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Indien de verzekerde een advocaat kiest die niet ingeschreven is aan de Balie van het rechtsgebied van het Hof van 
Beroep waar de zaak moet gepleit worden (of een gelijkwaardige rechtsmacht indien in het buitenland moet gepleit 
worden), zal hij zelf de daaruit vloeiende bijkomende kosten en erelonen dragen. 
 
Wanneer de aanstelling van een deskundige zich rechtvaardigt, mag de verzekerde deze deskundige vrij kiezen.  Indien 
de verzekerde een deskundige kiest die gedomicilieerd is buiten de provincie waar de opdracht dient uitgevoerd te 
worden (of een gelijkwaardig administratief gebied indien de opdracht in het buitenland dient uitgevoerd te worden), 
zal hij zelf de daaruit vloeiende bijkomende kosten en erelonen dragen. 
 
Indien de verzekerde beslist van advocaat of van deskundige te veranderen, zullen de daaruit vloeiende bijkomende 
kosten en erelonen te zijnen laste blijven, behalve voor de gevallen waarin de verzekerde buiten zijn wil om gedwongen 
wordt een andere advocaat of deskundige te kiezen. 
 
Indien AMMA VERZEKERINGEN van oordeel is dat de kosten en erelonen van de door de verzekerde gekozen 
advocaten, of deskundigen overdreven hoog zijn, verbindt de verzekerde zich ertoe, op verzoek van AMMA 
VERZEKERINGEN, de tuchtrechtelijke overheid waarvan die personen afhangen of de bevoegde rechtbanken te vragen 
deze bedragen vast te stellen. 

Artikel 21 - Weigering tot tussenkomst  

 
AMMA VERZEKERINGEN mag haar tussenkomst weigeren of stopzetten wanneer zij van mening is dat : 
- het instellen van een vordering of het uitoefenen van een verhaal geen ernstige kansen op succes biedt; 
- een voorgestelde minnelijke schikking bevredigend is. 
 
Bij meningsverschil geniet de verzekerde evenwel van de "objectiviteitsclausule" hierna. 

Artikel 22 - Objectiviteitsclausule  

 
Bij verschil van mening met AMMA VERZEKERINGEN over de gedragslijn die zal worden gevolgd voor de regeling van 
het schadegeval en na betekening door AMMA VERZEKERINGEN van haar standpunt of van haar weigering om de 
stelling van de verzekerde te volgen, heeft de verzekerde het recht een advocaat van zijn keuze te raadplegen 
onverminderd de mogelijkheid om een rechtsvordering in te stellen. 
 
Zo de advocaat het standpunt van AMMA VERZEKERINGEN bevestigt, wordt aan de verzekerde de helft terugbetaald 
van de kosten en honoraria van deze raadpleging. 
 
Indien de geraadpleegde advocaat de stelling van de verzekerde bevestigt, bij middel van een schriftelijk en met reden 
omkleed advies, is AMMA VERZEKERINGEN, ongeacht de afloop van de procedure, ertoe gehouden haar waarborg te 
verlenen, met inbegrip van de kosten en de honoraria van de raadpleging. 
 
Indien tegen het advies van deze advocaat, de verzekerde op zijn kosten een procedure begint en een beter resultaat 
bekomt dan hetgeen hij zou hebben bekomen indien hij het standpunt van AMMA VERZEKERINGEN zou hebben 
gevolgd, is AMMA VERZEKERINGEN die de stelling van de verzekerde niet heeft willen volgen gehouden haar waarborg 
te verlenen en de kosten en honoraria van de raadpleging terug te betalen die ten laste van de verzekerde zouden zijn 
gebleven. 

Artikel 23 - Uitsluitingen 

 
Onverminderd de uitsluitingen waarvan sprake in de verzekering "Burgerlijke Beroepsaansprakelijkheid" : 
 
 
A. is de waarborg niet verworven indien het bedrag van het uit te oefenen verhaal, in hoofdsom, minder dan € 

123,95 of - bij voorziening in Cassatie - minder dan € 1.239,47 bedraagt. 
 
B. AMMA VERZEKERINGEN neemt niet voor haar rekening, de betaling van : 

- straffen, boeten, opdeciemen en dadingen met het Openbaar Ministerie; 
- de te betalen bedragen, in hoofdsom en bijkomende bedragen, waartoe de  verzekerde zou kunnen 

veroordeeld worden. 

Artikel 24 - Rechten onder verzekerden 

 
A. Wanneer een verzekerde, die deze waarborg geniet overlijdt, wordt de waarborg toegekend aan zijn echtgenoot 

niet gescheiden van tafel en bed of niet feitelijk gescheiden, zijn ascendenten en descendenten voor iedere 
vordering tegen een voor dit overlijden mogelijk aansprakelijk derde. 



 

 

 

AMMA VERZEKERINGEN o.v.   Page 13 of 16 

Kunstlaan 39/1 IBAN BE12 5503 1170 0092  
B-1040 Brussel BIC GKCCBEBB  
Tel. +32 2 209 02 13  N.N. 0409.003.270 02-BA-AV-PDF-0502-V02-NL 

Fax +32 2 218 50 32 Privacy 00486384 NBB 0126 

 

 
B. De waarborg wordt nooit verleend aan verzekerde personen, andere dan de verzekeringnemer, wanneer zij 

rechten kunnen laten gelden ofwel tegen elkaar, ofwel tegen de verzekeringnemer. 

Artikel 25 - Maximale tussenkomst 

 
De maximale tussenkomst, per schadegeval, wordt als volgt vastgesteld : 
 
Verhaal (punt A. van Artikel 17 - De verzekerde risico's)   €  12.394,68  
Onvermogen (punt B. van Artikel 17 - De verzekerde risico's)   €  6.197,34  
Strafrechtelijke verdediging (punt C. van Artikel 17 - De verzekerde risico's)   €  12.394,68  

HOOFSTUK II. VERPLICHTINGEN TUSSEN PARTIJEN 

Artikel 26 - Verplichtingen bij schadegeval 

 
Zonder afwijkingen aan de bepalingen van Artikel 8 - Verplichtingen bij schadegevallen, van Artikel 9 - Leiding van het 
geschil, van Artikel 11 - Niet verschijning en van Artikel 13 - Indeplaatsstelling hiervoor, verbindt de verzekerde er zich 
toe AMMA VERZEKERINGEN. op de hoogte te houden van het verloop van het dossier en zo nodig, alle nuttige 
maatregelen te treffen die de afwikkeling van het schadegeval vergemakkelijken. 

ALGEMENE BEPALINGEN GEMEENSCHAPPELIJK AAN ALLE WAARBORGEN 

Artikel 27 - De inwerkingtreding van de polis 

 
De waarborg neemt aanvang op de datum vermeld in de bijzondere voorwaarden en op voorwaarde dat de eerste 
bijdrage of het eerste bijdragegedeelte betaald werd. 

Artikel 28 - Duur 

 
De overeenkomst is opzegbaar op elke jaarlijkse hoofdvervaldag. 
 
Op het einde van de verzekeringsperiode wordt de overeenkomst stilzwijgend van jaar tot jaar hernieuwd, tenzij zij 
door één der partijen ten minste drie maanden voor het verstrijken van de lopende periode wordt opgezegd. 
 
Het uur voor de beëindiging van de verzekering wordt bepaald op 24 H 00. 

Artikel 29 - Verplichting tot mededeling 

 
De verzekeringnemer is verplicht bij het sluiten van de overeenkomst alle hem bekende omstandigheden nauwkeurig 
mee te delen die hij redelijkerwijs moet beschouwen als gegevens die van invloed kunnen zijn op de beoordeling van 
het risico door AMMA VERZEKERINGEN. 
 
Wanneer het opzettelijk verzwijgen of het opzettelijk onjuist meedelen van gegevens over het risico AMMA 
VERZEKERINGEN misleidt bij de beoordeling van dat risico, is de overeenkomst nietig. 
 
De bijdragen die vervallen zijn tot op het ogenblik waarop AMMA VERZEKERINGEN kennis heeft gekregen van het 
opzettelijk verzwijgen of het opzettelijk onjuist meedelen van gegevens, komen haar toe. 

Artikel 30 - Wijzigingen 

 
In de loop van de overeenkomst heeft de verzekeringnemer de verplichting de nieuwe omstandigheden of de 
wijzigingen van de omstandigheden aan te geven die van die aard zijn om een aanmerkelijke en blijvende verzwaring 
van het risico dat het verzekerde voorval zich voordoet, te bewerkstelligen. 
 
De verzekerde verbindt er zich toe aan AMMA VERZEKERINGEN o.m. volgende wijzigingen mede te delen : 
 
A. de gevallen voorzien in Artikel 2 - Facultatieve uitbreidingen - a, b. en c.; 
B. de uitbreiding van zijn beroepsactiviteit tot andere disciplines; 
C. de stopzetting of eventueel verbod van zijn beroepsactiviteit uit te oefenen; 
D. de onderschrijving van iedere waarborg van dezelfde aard bij (een) andere verzekeraar(s); 
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E. iedere lichamelijke of psychische ongeschiktheid die het risico dat het verzekerde voorval zich voordoet, kunnen 
verzwaren; 

F. de overdracht van zijn woonplaats of van zijn voornaamste verblijfplaats naar het buitenland. 

Artikel 31 - Bijdrage 

 
De bijdrage is een haalschuld. Zij is betaalbaar tegen voorlegging van de kwitantie of bij ontvangst van een 
vervaldagbericht. 
 
Alle uit hoofde van dit contract geheven of te heffen belastingen, taksen of kosten zijn ten laste van de 
verzekeringnemer. Zij worden samen met de bijdrage geïnd. 
 
De bijdrage, verhoogd met de taksen en kosten, moet op de vervaldagen vooruit betaald worden. 

Artikel 32 - Niet-betaling 

 
AMMA VERZEKERINGEN kan bij niet-betaling van de bijdrage op de vervaldag de dekking van de overeenkomst 
schorsen of de overeenkomst opzeggen indien de verzekeringnemer in gebreke is gesteld bij deurwaardersexploot of bij 
een ter post aangetekende brief. 
 
De schorsing van de dekking of de opzegging gaat in na het verstrijken van een termijn van 15 dagen, te rekenen vanaf 
de dag volgend op de betekening of de afgifte ter post van de aangetekende brief. 
 
De geschorste waarborgen treden pas opnieuw in voege om 0 uur de dag volgend op de dag van de integrale betaling 
van de vervallen bijdragen, in voorkomend geval vermeerderd met de intresten en de aanmaningskosten. 
 
Wanneer AMMA VERZEKERINGEN haar verplichting tot het verlenen van dekking geschorst heeft, kan zij de 
overeenkomst nog opzeggen indien zij zich dit recht voorbehouden heeft in de ingebrekestelling, bedoeld in het 1ste 
lid; in dat geval wordt de opzegging, ten vroegste 15 dagen te rekenen vanaf de eerste dag van de schorsing, van 
kracht. Indien AMMA VERZEKERINGEN zich die mogelijkheid niet heeft voorbehouden, geschiedt de opzegging mits een 
nieuwe aanmaning overeenkomstig lid 1 en 2. 
 
De schorsing van dekking doet geen afbreuk aan het recht van AMMA VERZEKERINGEN de later nog te vervallen 
bijdragen op te eisen op voorwaarde dat de verzekeringnemer in gebreke werd gesteld overeenkomstig de eerste 
paragraaf hiervoor. Het recht van AMMA VERZEKERINGEN wordt evenwel beperkt tot de bijdragen voor twee 
opeenvolgende jaren. 
 
De kosten voor vervolging ter betaling van bijdragen en bijpremies zijn ten laste van de verzekeringnemer. 

Artikel 33 - Wijzigingen van de verzekeringsvoorwaarden en/of van het tarief 

 
Indien AMMA VERZEKERINGEN de verzekeringsvoorwaarden en/of haar tarief wijzigt, past zij deze overeenkomst aan 
op de volgende jaarlijkse vervaldag. Zij stelt de verzekeringnemer van deze aanpassing in kennis. De verzekeringnemer 
mag evenwel de overeenkomst opzeggen, per aangetekend schrijven, binnen 30 dagen na kennisgeving van de 
aanpassing. Door deze opzegging eindigt de overeenkomst op de volgende jaarlijkse vervaldag. 
 
Na verloop van de termijn van 30 dagen, worden de nieuwe voorwaarden of het nieuw tarief als aanvaard beschouwd 
door de partijen. 
 
De in het eerste lid bepaalde opzegmogelijkheid bestaat niet wanneer de wijziging van het tarief of van de 
verzekeringsvoorwaarden voortvloeit uit een algemene aanpassing die door de bevoegde overheid wordt opgelegd en 
die, in de toepassing ervan, gelijk is voor alle maatschappijen. 
De bepalingen van dit artikel doen geen afbreuk aan de bepaling van Artikel 28 - Duur. 

Artikel 34 - Einde van het contract 

 
34.1 AMMA VERZEKERINGEN kan de overeenkomst geheel of gedeeltelijk opzeggen : 
 
A. tegen het einde van elke verzekeringsperiode overeenkomstig Artikel 28 - Duur; 
B. in geval van opzettelijke of onopzettelijke verzwijging of onjuiste mededeling van gegevens betreffende de 

omschrijving van het risico, volgens de wettelijke bepalingen ad hoc; 
C. in geval van niet-betaling van de bijdrage of schorsing van de overeenkomst overeenkomstig Artikel 32 - Niet-

betaling; 
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D. na iedere aangifte van een schadegeval, maar uiterlijk één maand na de uitbetaling of de weigering tot uitbetaling 
van de schadevergoeding; 

E. in geval van publicatie van nieuwe wettelijke bepalingen die een invloed hebben op de waarborgen van de 
overeenkomst; 

F. in geval van overlijden van de verzekeringnemer, overeenkomstig Artikel 39 - Overlijden van de verzekeringnemer. 
 
34.2 De verzekeringnemer kan het contract geheel of gedeeltelijk opzeggen : 
 
A. tegen het einde van elke verzekeringsperiode overeenkomstig Artikel 28 - Duur; 
B. na iedere aangifte van een schadegeval, maar uiterlijk één maand na de kennisgeving door AMMA 

VERZEKERINGEN van uitbetaling of de weigering tot uitbetaling van de schadevergoeding; 
C. in geval van wijziging van de verzekeringsvoorwaarden en/of van het tarief overeenkomstig Artikel 33 - 

Wijzigingen van de verzekeringsvoorwaarden en/of van het tarief; 
D. wanneer tussen de datum van het sluiten en de aanvangsdatum een termijn van meer dan een jaar verloopt. Deze 

opzegging dient betekend, uiterlijk drie maand voor de aanvangsdatum van de overeenkomst; 
E. wanneer AMMA VERZEKERINGEN een einde stelt aan de dekking van één of meer verzekerde risico's; 
F. ingeval van vermindering van het risico overeenkomstig de wettelijke bepalingen ad hoc. 

Artikel 35 - Opzeggingswijzen 

 
Het contract kan worden opgezegd per aangetekende brief ter post afgegeven, per deurwaardersexploot of door afgifte 
van de opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs. 
 
De opzegging tegen de eindvervaldag evenals in geval van niet-betaling van de bijdrage dient echter gedaan te worden 
volgens de bepalingen respectievelijk beschreven in Artikel 28 - Duur en in Artikel 32 - Niet-betaling. 

Artikel 36 - Uitwerking van de opzegging 

 
Behoudens bij andersluidende bepalingen en bij het bedrieglijk niet nakomen van de verplichtingen opgelegd bij 
schadegeval, heeft de opzegging uitwerking na het verstrijken van een termijn van één maand te rekenen van de dag 
volgend op de betekening, op de datum van het ontvangstbewijs of op de afgifte ter post in het geval van een 
aangetekende brief. 

Artikel 37 – Mededelingen en kennisgevingen 

 
De woonplaats van de partijen wordt in rechte gekozen, te weten voor AMMA VERZEKERINGEN in haar 
maatschappelijke zetel en voor de verzekerde op het in het contract aangeduide adres of op het achteraf aan AMMA 
VERZEKERINGEN bekendgemaakte adres. 
 
Elke kennisgeving geschiedt geldig op deze adressen, zelfs ten opzichte van erfgenamen of rechtverkrijgenden van de 
verzekerde, zolang zij geen adresverandering aan AMMA VERZEKERINGEN. hebben bekendgemaakt. 
Is er meer dan één verzekeringnemer die de polis ondertekend heeft, dan geldt elke mededeling van AMMA 
VERZEKERINGEN. aan één van hen, voor allen. 

Artikel 38 - Aangetekende zending 

 
De verzekeringnemer verbindt er zich toe alle aangetekende of andere brieven en correspondentie, die AMMA 
VERZEKERINGEN of haar gemachtigde afgevaardigden hem zouden toezenden in ontvangst te nemen; hij is 
verantwoordelijk voor iedere inbreuk op deze verplichting. 
 
Bij weigering van deze brieven en correspondentie worden zij beschouwd als bij hem aangekomen. 

Artikel 39 - Overlijden van de verzekeringnemer 

 
In geval van overlijden, gaan de rechten en verplichtingen van het contract over op de erfgenamen. 
 
De erfgenamen kunnen het contract opzeggen binnen de drie maanden en veertig dagen volgend op het overlijden. 
 
AMMA VERZEKERINGEN kan het contract opzeggen binnen de drie maanden te rekenen vanaf de dag waarop zij kennis 
kreeg van het overlijden. 
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Artikel 40 - Wet op de verzekeringsovereenkomsten en rangorde van de voorwaarden 

 
De dwingende bepalingen van de wet op de landverzekeringsovereenkomsten van 25.06.92 en haar 
uitvoeringsbesluiten zijn van toepassing in huidig contract. Zij vernietigen, vervangen of vervolledigen de voorwaarden 
die ermee strijdig zijn. 
 
De speciale en bijzondere voorwaarden vullen de algemene voorwaarden aan en herroepen ze in de mate dat ze er 
strijdig mee zijn. 

Artikel 41 - Diverse bepalingen 

 
Geen enkele bijvoeging, wijziging aan de tekst of afwijking van de gedrukte of geschreven voorwaarden is geldig indien 
zij niet bekrachtigd is door de handtekening van een directielid of een gevolmachtigde van AMMA VERZEKERINGEN. 
 
Onverminderd het recht van de verzekeringnemer om een gerechtelijke procedure in te spannen, kan hij voor iedere 
klacht m.b.t. huidige overeenkomst terecht bij de CONTROLEDIENST VOOR DE VERZEKERINGEN, Kortenberglaan 61 te 
1000 Brussel. 
 
 
 
 
 

*   *   * 
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