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Burgerlijke Beroepsaansprakelijkheid
van de bouwactoren

Dit informatiedocument heeft tot doel u een overzicht te geven van de belangrijkste dekkingen en uitsluitingen betreffende deze verzekering.
Het document is niet gepersonaliseerd op basis van uw specifieke behoeften en de informatie die erin opgenomen is, is niet exhaustief. Voor
alle bijkomende informatie betreffende de gekozen verzekering en uw verplichtingen kan u de precontractuele en contractuele voorwaarden
betreffende deze verzekering raadplegen.

Welk soort verzekering is dit?

De verzekering burgerlijke beroepsaansprakelijkheid van de bouwactoren dekt de contractuele en extracontractuele burgerlijke
aansprakelijkheid van de verzekerde voor de schade die wordt toegebracht aan derden (waaronder zijn klanten) en die voortvloeit uit
vergissingen, verzuimen of nalatigheden die door de verzekerde begaan zijn in de uitoefening van de aangegeven beroepsactiviteiten.

Wat is verzekerd?
Basisdekking
✔ Burgerlijke Beroepsaansprakelijkheid
Gedekte schade:
– Letselschade
– Zaakschade
– Ontstoffelijke gevolgschade
– Reddingskosten
Dekkingen (inbegrepen in de premie):
Schade veroorzaakt door het verlies, de beschadiging of
de verdwijning van minuten, stukken of documenten die
toebehoren aan derden en waarvan de verzekerden houder
zijn. Mits minstens één maal per kalenderdag een back-up
systeem te gebruiken voor de informaticadata.

Wat is niet verzekerd?
✘ Opzettelijk veroorzaakte schade
✘ Schade door tekortkoming aan voorzichtigheids- of
veiligheidsnormen met voorzienbare schadelijke gevolgen,
herhaalde schade door het niet nemen van voorzorgs
maatregelen, schade door dronkenschap, …
✘ Schade door radioactiviteit
✘ Letstelschade ingevolge de blootstelling aan wettelijk
verboden producten
✘ Niet of gedeeltelijk uitvoeren van contractuele
verbintenissen, vertraging bij de uitvoering van een opdracht
of prestatie, …
✘ Contractuele, administratieve of economische boeten
✘ Eisen betreffende adviezen over de financiële en
economische nadelen van de keuze of plaats van een
installatie, over conjunctuur, marktsituatie, …
✘ Eisen over overschrijdingen van kostenramingen,
budgetten, …
✘ Schade door financiële verrichtingen, misbruik van vertrouwen, oplichting, verduistering, oneerlijke concurrentie, aantasting van intellectuele rechten, …
✘ Eisen op basis van milieuaantasting
✘ BA sociale mandatarissen
✘ Schade door oorlog, aanslag of arbeidsconflict, …
✘ BA auto
✘ Tienjarige aansprakelijkheid van architecten en aannemers
✘ Ruimere vergoeding ten gevolge van bijzondere
verbintenissen die de verzekerden hebben aangegaan
✘ Schadelijke gevolgen van de eigenlijke realisatie van de
intellectuele prestaties door de verzekerden

Zijn er dekkingsbeperkingen?

!
!
!
!

Schade door hetzelfde verwekkend feit
Bedrag van de schadevergoeding dat boven de vergoedings
limieten gaat voorzien in de algemene en/of bijzondere
voorwaarden
Schade onder of gelijk aan het bedrag van het eigen risico
(bedrag dat ten laste van de verzekerde blijft). De eigen
risico’s staan vermeld in de algemene en/of bijzondere
voorwaarden
Dekking per verzekeringsjaar

Waar ben ik gedekt?
✔ Geleverde intellectuele prestaties in het kader van onroerende werken uitgevoerd in België

Wat zijn mijn verplichtingen?
–

Bij het sluiten van de overeenkomst: alle u bekende omstandigheden nauwkeurig meedelen die u redelijkerwijs moet beschouwen als
gegevens die van invloed kunnen zijn op de beoordeling van het risico door de verzekeraar
– In de loop van de overeenkomst:
•
iedere wijziging meedelen die een aanzienlijke en blijvende verzwaring van het risico kan betekenen
(voorbeelden: uitbreidingen, nieuwe activiteiten, nieuwe producten, …)
•
de berekeningsgegevens voor de premie (jaarlijkse bezoldigingen, …) overmaken
– Bij schadegeval:
•
alle redelijke maatregelen moeten nemen om de gevolgen van het schadegeval te voorkomen en te beperken
•
onverwijld en in elk geval zo spoedig als redelijkerwijze mogelijk, het schadegeval, de juiste omstandigheden, de omvang van de
schade melden
•
meewerken aan de afhandeling van het schadegeval (voorbeelden: de expert ontvangen en alle gerechtelijke en buitengerechtelijke
akten overmaken)

Wanneer en hoe betaal ik?
U hebt de verplichting de premie te betalen op de in de bijzondere voorwaarden vermelde vervaldag. U ontvangt hiertoe uitnodigingen
tot betaling. Deze premie kan forfaitair en/of provisioneel zijn. Een provisionele premie wordt na de vervallen termijn afgerekend. Tegen
bepaalde voorwaarden kunt u zonder bijkomende kosten kiezen voor een gesplitste premiebetaling. De na vervallen termijn afrekenbare
premie betaalt u na ontvangst van de jaarlijkse afrekening.

Wanneer begint en eindigt de dekking?
De duur, de jaarlijkse vervaldag en de begindatum van de verzekering worden vermeld in de bijzondere voorwaarden. De overeenkomst
wordt afgesloten voor een minimale duurtijd van één jaar en wordt stilzwijgend verlengd. De dekking wordt van kracht na betaling van de
eerste premie.
De dekking strekt zich uit tot:
– de eisen tot vergoeding van schade overkomen tijdens de periode waarin de dekking van kracht is
– de eisen tot vergoeding van schade ingediend tot 36 maand na het einde van de overeenkomst, voor zover zij betrekking hebben op
schade overkomen tijdens de periode waarin de dekking van kracht is en het risico niet werd gedekt door een andere verzekeraar, of
voorzover zij betrekking hebben op daden of feiten die aanleiding kunnen geven tot schade en die in die periode aangegeven worden
– de eisen tot vergoeding van schade ingediend tot 3 jaar vanaf de dag dat er een einde gesteld is aan de inschrijving van de verzekerde of
vanaf de dag dat de verzekerde zijn activiteiten in de bouwsector beëindigt

Hoe zeg ik mijn contract op?
U kunt de verzekeringsovereenkomst ten minste drie maanden voor de jaarlijkse vervaldag opzeggen. De verzekeringsovereenkomst moet
opgezegd worden per aangetekende brief, bij deurwaardersexploot of door afgifte van de opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs.
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