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Deze informatiefiche geeft een samenvatting weer van de Algemene Voorwaarden en van de Bijzondere Voorwaarden. Dit document is niet bindend. Bij twijfel zal 
steeds verwezen worden naar de Algemene Voorwaarden (02-BA-AV-PDF-0817-V01-NL ) en de Bijzondere Voorwaarden van de polis.

Welk soort verzekering is dit?
Deze verzekering waarborgt de contractuele en extra‐contractuele burgerlijke aansprakelijkheid (B.A.) 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.

Referentie: 02-BA-IF-PDF-0719-V01-NL

Wat is verzekerd?

Basis waarborg: 

AMMA verzekert uw  contractuele en extra‐contractuele 
B.A. voor alle lichamelijke of materiële schade aan derden 
berokkend in het kader van uw beroepsactiviteit. 

Gratis uitbreidingen: 

 het gebruik van instrumenten, apparaten en substanties;  
 het uitreiken van geneesmiddelen en andere producten;
 het beroep doen op toevallige, door u niet‐bezoldigde 

helpers; 
 de plaatsvervanger, handelend voor uw rekening, in de 

zelfde hoedanigheid, wanneer u zelf niet beroepsactief 
bent; 

 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.

Optionele uitbreidigen mits bijpremie en vermelding in 
de bijzondere voorwaarden:

 het beroep doen op regelmatige helpers of op door u 
bezoldigde helpers;

 de persoonlijke B.A. van de helpers;
 uw aansprakelijkheid in uw hoedanigheid van 

diensthoofd, stagemeester, enz ...

U bent verzekerd volgens het stelsel van het 
schadeverwekkend feit. AMMA waarborgt alle 
prestaties die uitgevoerd werden tijdens de duur van 
het contract ongeacht het tijdstip waarop de schade 
zich zal manifesteren of het ogenblik waarop er een 
klacht zal ingediend worden. Bij het beëindigen van het 
contract blijft de waarborg verworven aan de verzekerde, 
aan zijn erfgenamen en rechthebbenden, voor de 
schadeverwekkende feiten die dateren van tijdens de 
periode dat er een contract onderschreven was.

Facultatieve extra waarborgen:  
Ongevallen patiënten; Rechtsbijstand en verhaal; 
Agressie en andere beroepsrisico’s.

Wat is niet verzekerd? 

De volgende uitsluitingen waarbij de bewijslast bij de 
verzekerde ligt:

 de activiteiten van biomedische opzoekingen of 
proefnemingen; 

 de activiteiten die bestaan uit : - het concipiëren, 
bestuderen, creëren of testen van producten; ‐ het 
bereiden, voorschrijven, fabriceren, commercialiseren, 
verdelen, verkopen, toedienen of importeren 
van producten die niet werden onderworpen aan 
voorafgaandelijke tests en controles of die niet werden 
goedgekeurd door de bevoegde overheden;

   de betwistingen m.b.t. het betalen van honoraria of 
disciplinaire aangelegenheden.

De volgende gevallen van grove schuld waarbij de 
bewijslast bij  AMMA ligt:

  de opzettelijke handeling;
 de professionele activiteiten die door wettelijke of 

reglementaire bepalingen verboden worden;
  de alcoholintoxicatie of de  intoxicatie tengevolge van 

geneesmiddelen;
  de niet-naleving van de bepalingen van artikels van het 

strafwetboek m.b.t. het niet‐verlenen van bijstand aan 
personen in nood.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

AMMA 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.  

Er is GEEN vrijstelling.
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Wanneer begint en eindigt de dekking? 

De begindatum en de looptijd van de verzekering staan vermeld in de bijzondere voorwaarden van het contract.
Standaard duurt de overeenkomst een jaar en wordt ze stilzwijgend van jaar tot jaar hernieuwd.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt uw verzekeringscontract opzeggen ten laatste drie maanden voor de laatste vervaldag van het contract. 

Het contract kan worden opgezegd per aangetekende brief ter post afgegeven, per deurwaardersexploot of door afgifte 
van de opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs.
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Wat zijn mijn verplichtingen?

• Bij het sluiten van de overeenkomst: alle bekende omstandigheden nauwkeurig mee te delen die ik redelijkerwijs moet 
beschouwen als gegevens die van invloed kunnen zijn op de beoordeling van het risico door AMMA.

• In de loop van de overeenkomst: 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.

• Bij schadegeval: aan AMMA alle nuttige inlichtingen te verstrekken en op de vragen te  antwoorden om de 
omstandigheden en de omvang van de schade te kunnen vaststellen; ook alle redelijke maatregelen te treffen om de 
gevolgen van de schade te voorkomen en te beperken.

Waar ben ik gedekt? 

Op voorwaarde dat de verzekerde in België verblijft en er zijn hoofdactiviteit heeft, is de verzekering geldig: 

• in België;
• in de lidstaten van de Europese Unie zelfs wanneer de verzekerde er een opleiding volgt in één of andere specialiteit in 

een door de bevoegde Belgische commissie goedgekeurd centrum; 
• in de hele wereld bij het toedienen van dringende verzorging.

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 aan bepaalde voorwaarden en mogelijk zijn hier bijkomende kosten aan verbonden.


