
1

no
ve

m
be

r 2
02

1 

Verzekering Burgerrechtelijke  
aansprakelijkheid onderneming
Informatiedocument over het verzekeringsproduct

Belfius Insurance NV  BA Ondernemingen
Belgische verzekeringsonderneming goedgekeurd onder nummer 0037, RPR Brussel BTW BE 0405.764.064 – Karel Rogierplein 11 in 1210 Brussel–  
0037-2-13-ENT-7425-112021

Dit informatiedocument geeft u een overzicht van de belangrijkste dekkingen en gevallen van uitsluiting van deze verzekering. Het is niet gepersonaliseerd 
volgens uw specifieke behoeften, en de informatie die erin vervat ligt, is niet volledig. Voor alle aanvullende informatie over de gekozen verzekering 
en uw verplichtingen verwijzen wij naar de precontractuele en contractuele voorwaarden van deze verzekering. 

Over welke soort verzekering gaat het? 
De verzekering Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid Onderneming is een verzekeringspolis is een verzekeringspolis die tussenkomst 
verleent voor schade aan derden veroorzaakt tijdens de uitoefening van uw beroepsactiviteit tijdens de uitoefening van uw 
beroepsactiviteit. In die optiek verbindt de verzekeraar zich ertoe de stoffelijke, onstoffelijke en lichamelijke schade te vergoeden die 
werd berokkend aan derden (of aan de goederen van derden als die aan u werden toevertrouwd in het kader van uw beroepsactiviteit.)

 Wat is verzekerd? 

Basiswaarborgen: 

	P Basiswaarborgen:

	P De extracontractuele burgerrechtelijke aansprakelijkheid 
(uitbating);

	P De contractuele en de extracontractuele burgerrechtelijke 
aansprakelijkheid (Na levering);

	P Schade aan goederen die aan u werden toevertrouwd om 
eraan te werken, om ermee te werken of die u gratis in 
bewaring neemt;

	P Burenhinder;

	P Milieuaantasting;

	P Schade door brand, vuur, rook, ontploffing, water;

	P Schade door onderaannemers (feitelijke aansprakelijkheid);

	P Schade door privéwerkzaamheden, schade aan derden door 
uw aangestelden als zij tuin- of huishoudelijke werkzaamheden 
of andere vergelijkbare privéwerkzaamheden uitvoeren voor 
uw rekening;

	P Schade aan of door een uitzendkracht;

	P Schade aan gehuurd of uitgeleend personeel;

	P Schade door geleend en ontleend materiaal,

	P Schade door motorrijtuigen en zelfrijdende werktuigen die 
toebehoren aan of ter beschikking worden gesteld van de 
verzekerden;

	P Schade door motorrijtuigen en zelfrijdende werktuigen die 
toebehoren aan of ter beschikking worden gesteld van de 
aangestelden;

	P Schade aan voertuigen en aan materiaal van derden;

	P Schade aan voertuigen en aan bezittingen van het personeel;

	P Schade door installaties die zich buiten de onderneming 
bevinden;

	P Rechtsbijstand: uw verdediging, verhaal tegen de 
aansprakelijke persoon, onvermogen van derden en 
strafrechtelijke borgstelling;
• De kosten en erelonen van de advocaat, de expert en de 

gerechtsdeurwaarder;
• De kosten voor de gerechtelijke en buitengerechtelijke 

procedure die te uwen laste komen;
• De kosten van één procedure van tenuitvoerlegging per 

uitvoerbare titel.

 Wat is niet verzekerd? 

Volgende zaken zijn uitgesloten van de basiswaarborgen:

 O Geschillen die vallen onder de zuivere contractuele 
burgerrechtelijke aansprakelijkheid;

 O Geschillen met betrekking tot motorrijtuigen die hoofdzakelijk 
bestemd zijn voor het verkeer op de openbare weg en die in 
het verkeer werden gebracht;

 O Geschillen met betrekking tot elk rivier-, zee-, spoorweg-, 
lucht- of ruimtewerktuig of -voertuig, alsook met betrekking 
tot de goederen die ze vervoeren;

 O Geschillen in verband met schade door water, vuur, rook of 
een ontploffing die gedekt zijn in het kader van een brandpolis;

 O Het verhaal op grond van de wetgeving betreffende 
arbeidsongevallen en beroepsziekten;

 O Geschillen in verband met de uitoefening van andere dan de 
in de bijzondere voorwaarden beschreven activiteiten;

 O Geschillen die voortvloeien uit financiële transacties, misbruik 
van vertrouwen, verduistering, ontvreemding, de niet-naleving 
van de wetgeving inzake mededinging en de schending van 
intellectuele-eigendomsrechten;

 O Geschillen die verband houden met feiten begaan door de 
verzekerde terwijl hij verkeerde in een staat van dronkenschap, 
alcoholintoxicatie of door het gebruik van verdovende 
middelen;

 O Geschillen die te maken hebben met oorlogsfeiten, oproer, 
terrorisme, collectieve gewelddaden, stakingen, lock-outs;

 O Geschillen met betrekking tot schade die voortvloeit uit 
explosieven, mijnontploffingen, horizontale boringen, munitie, 
oorlogswapens of vuurwerk;

 O Geschillen met betrekking tot de schade die voortvloeit uit 
de schadelijke eigenschappen van asbest;

 O Schade die voortvloeit uit de volledige of gedeeltelijke niet-
uitvoering van uw contractuele verbintenissen.

 O Een manifeste zware fout;

 O Opzettelijke schade.
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 Zijn er beperkingen verbonden aan de 
dekking? 

 ! Vrijstelling : bedrag dat te uwen laste blijft en dat vermeld 
staat in de algemene en/of de bijzondere voorwaarden van 
uw polis

 ! De vergoedingslimieten die voorzien zijn in de algemene 
en/of de bijzondere voorwaarden van uw polis

 Waar ben ik gedekt?
De waarborg geldt voor schade die zich voordoet in de hele wereld, voor zover ze voortvloeit uit een activiteit van uw in België gelegen 
exploitatiezetels. Schade door producten of werkzaamheden die werden geleverd of uitgevoerd buiten de Europese Unie, is evenwel 
uitgesloten.

 Welke verplichtingen heb ik?
• Het risico waarheidsgetrouw aangeven bij het afsluiten van de polis.
• De verzekeraar op de hoogte brengen van een eventuele wijziging van het verzekerde risico tijdens de duur van polis.
• Alle noodzakelijke maatregelen nemen om een schadegeval te voorkomen.
• Een schadegeval aangeven binnen de in de algemene voorwaarden bepaalde termijnen en de schade beperken. 
• De nodige maatregelen treffen om de omstandigheden van het schadegeval te voorkomen of te beperken.

  Wanneer en hoe betalen?
U moet de premie betalen zodra u de uitnodiging tot betaling ontvangt. De premie moet elk jaar worden betaald vóór de in de 
overeenkomst vastgelegde jaarlijkse vervaldag. Wanneer een gespreide premiebetaling mogelijk is (halfjaarlijks, driemaandelijks, 
maandelijks), dan kan dat extra kosten inhouden. Jaarlijks, vastgelegd in de polis. Wanneer een gespreide premiebetaling mogelijk 
is (halfjaarlijks, driemaandelijks, maandelijks), dan kan dat extra kosten inhouden.

  Wanneer begint en eindigt de dekking?
De verzekering treedt in werking op de datum die vermeld staat in de bijzondere voorwaarden, na ondertekening van de verzekeringspolis 
door beide partijen en de betaling van de eerste premie. De polis wordt gesloten voor één jaar en wordt stilzwijgend verlengd voor 
opeenvolgende periodes van één jaar.

  Hoe kan ik de polis opzeggen?
U kan uw verzekeringspolis opzeggen tot uiterlijk drie maanden vóór de jaarlijkse vervaldag van de polis. De polis moet worden 
opgezegd door middel van een aangetekend schrijven, bij deurwaardersexploot of door de overhandiging van een opzegbrief met 
ontvangstbewijs. 
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