Verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid
Informatie document over het verzekeringsproduct
Onderneming : Baloise Belgium

Product: Verzekering voor “Medische en Paramedische beroepen”

Dit document is niet afgestemd op uw individuele specifieke behoeften en de in dit document opgenomen informatie en verplichtingen zijn niet
exhaustief. Gelieve voor alle bijkomende informatie wat betreft de rechten en plichten van de verzekeringsonderneming en van de verzekerde de
algemene en/of bijzondere voorwaarden betreffende het gekozen verzekeringsproduct te raadplegen.

Welk soort verzekering is dit?
Deze verzekering dekt de beroepsaansprakelijkheid van artsen voor schade die aan hun klanten en de begeleiders van hen wordt veroorzaakt in het
kader van hun medische of paramedische activiteit.
Wat is verzekerd?

Wat is niet verzekerd?

 Dekking van de financiële consequenties van de burgerlijke



a) veroorzaakt door de verzekerde of de persoon die hem
wettelijk vervangt in de uitoefening van zijn aangegeven
beroep

Zijn niet inbegrepen in de dekking: de gerechtelijke, transactionele,
administratieve of economische boetes, schade die door
sommige buitenlandse wetgevingen wordt gekwalificeerd als
“punitive, indicative and exemplary damages” evenals repressieve
vervolgingskosten



Schade die volgt uit daden of feiten die hebben plaatsgevonden
voordat het contract in werking trad, maar die te bezwarende titel
werden aangegeven door de vorige verzekeraar en waarvan de
schadelijke gevolgen voor rekening van die verzekeraar zijn



Schade die voortvloeit uit daden of feiten die aanleiding kunnen
geven tot schade waarvan de verzekerde weet had voordat het
contract in werking trad, maar die hij niet heeft aangegeven op het
moment van zijn intekening




Doelbewust veroorzaakte schade



Het verkeersrisico dat het voorwerp is van de wetgeving op
de verplichte verzekering burgerlijke aansprakelijkheid inzake
motorvoertuigen



Schade veroorzaakt door de oorlogsfeiten of -machines, of door
burgeroorlogen, stakingen, rellen, terreurdaden of andere collectief
geïnspireerde gewelddaden



Schade veroorzaakt aan goederen waarvan de verzekerden huurder,
depositaris, bewoner of houder zijn




Immateriële schade die niet volgt op het schadegeval



Schade die volgt op een tekortkoming tegenover de algemene
verplichting tot bijstand aan een persoon in gevaar



Schade veroorzaakt door beoefening van gelijktijdige anesthesieën
of door de afwezigheid van de anesthesist tijdens de duur van de
anesthesie



Schade als gevolg van interventies uitgevoerd in afwezigheid van
gepaste monitoring- en reanimatievoorzieningen



Schade die voortvloeit uit de voorbereiding, distributie, verkoop,
voorschrift of toediening van farmaceutische producten die niet
erkend zijn door de bevoegde overheden

aansprakelijkheid, zowel contractueel als extracontractueel,
voor de schade aan derden (klanten of de personen die hen
begeleiden):

b) in feite veroorzaakt door de dieren die hem zijn toevertrouwd
in deze hoedanigheid, als de verzekerde dierenarts is.
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Schade veroorzaakt in staat van dronkenschap, alcoholvergiftiging
of een analoge toestand

Schade die volgt op de toepassing van gevaarlijke en duidelijk
achterhaalde technieken of methoden




Schade of verergering van schade veroorzaakt door het nucleaire



Schade die volgt op de toediening van experimenten die vooraf niet
waren meegedeeld aan de maatschappij

Schade die volgt op de behandelingen of activiteiten die wettelijk,
disciplinair of deontologisch verboden zijn

Zijn er dekkingsbeperkingen?

!
!

De dekking blijft beperkt tot de voorziene bedragen in de bijzondere voorwaarden
De maatschappij komt tussenbeide tot de verzekerde bedragen, na aftrek van alle contractuele vrijstellingen, vastgelegd in de bijzondere voorwaarden

Waar ben ik gedekt?

 U geniet dekking in België en in de grensgebieden, bepaald door de verdragen die met de buurlanden zijn aangegaan
 U geniet dekking in heel Europa indien u voldoet aan de uitvoeringsvoorwaarden die in België vereist zijn voor de opgegeven praktijken en u conformeert met
de wetgeving in de vreemde landen

 De dekking is verworven vanaf het ogenblik dat derden binnentreden in het gebouw of in het gedeelte daarvan dat wordt gebruikt voor professionele doeleinden,
met inbegrip van voetpaden en toegangswegen, tot het moment dat zij dit weer verlaten

Wat zijn mijn verplichtingen?

 Bij de afsluiting van het contract en tijdens de looptijd ervan, aangifte doen van alle omstandigheden die u kent en die u redelijkerwijze moet ervaren als een
element dat ons kan helpen om het risico in te schatten

 Alle redelijke maatregelen nemen om de gevolgen van het schadegeval te voorkomen en te milderen
 Zonder verwijl alle nuttige inlichtingen leveren en de hem gestelde vragen beantwoorden om de omstandigheden en de omvang van het schadegeval vast te
stellen

 Elke gerechtelijke of buitengerechtelijke handeling overmaken zodra ze betekend werd
 Zich onthouden van elke erkenning van aansprakelijkheid, elke transactie, elke vaststelling van schade, elke betaling of belofte tot schadevergoeding
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 tegen
bepaalde voorwaarden en mogelijk zijn hier bijkomende kosten aan verbonden

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De begindatum en de duur van de verzekering wordt vermeld in de bijzondere voorwaarden. De overeenkomst duurt een jaar en wordt stilzwijgend verlengd

Wanneer begint en eindigt de dekking?

U kan de verzekeringsovereenkomst tenminste drie maanden voor de jaarlijkse vervaldag opzeggen. U kunt dat doen per aangetekende brief, bij deurwaardersexploot
of door afgifte van de opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs
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