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Dit document heeft tot doel een overzicht te bieden van de voornaamste dekkingen en uitsluitingen onder deze verzekering. Dit document is niet gepersonaliseerd op basis
van uw specifieke behoeften en de hierin opgenomen informatie is niet allesomvattend. Voor bijkomende informatie kan u de algemene en bijzondere voorwaarden voor dit
verzekeringsproduct te raadplegen.

Wat is dit voor type verzekering?
Een bedrijf is nagenoeg permanent blootgesteld aan mogelijke aansprakelijkheid ten gevolge van schade aan derden.
Veroorzaakt uw organisatie of uw product schade of letsel bij anderen? De gevolgen hiervan zijn beschermd door de
aansprakelijkheidsverzekering BA Uitbating. Deze dekt uw burgerrechtelijke bedrijfsaansprakelijkheid voor schade aan
derden waarvoor het bedrijf aansprakelijk gesteld wordt in het kader van haar activiteiten.
Wat is verzekerd?

Wat is niet verzekerd?

Basiswaarborgen

Algemeen:

1. BA Uitbating
Buitencontractuele schade veroorzaakt aan derden
in kader van de beroepsactiviteiten.





Extra waarborgen:







Milieuvervuiling
Burenhinder
Brand, vuur, ontploffing, rook of water
Het gebruik van machines en niet-ingeschreven
motorvoertuigen, en van ingeschreven voertuigen voor deze niet gedekt zijn door uw BA Autoverzekering
De voertuigen van uw werknemers






Schade veroorzaakt door:







Schade door opzet
Schade door een grove fout (bv. het niet naleven
van de wetten, regels of gebruiken)
Schade door dronkenschap of een gelijkaardige
toestand
Schade door het niet naleven van de wetten,
regels of gebruiken
Schade door het aanvaarden of uitvoeren van
werken zonder de correcte technische kennis,
de menselijke of materiële middelen om deze
verbintenis na te komen
Schade die voortvloeit uit gemaakte afspraken
of contractuele verplichtingen die uw aansprakelijkheid verzwaren.

Uzelf en uw vennoten
Samenwonende gezinsleden die u helpen als u
zelfstandige bent in de hoedanigheid van natuurlijk persoon
Bestuurders, vennoten, zaakvoerders
Personeelsleden of andere personen die (tijdelijk) onder het gezag van de onderneming werken, onderaannemers, alle bij uitoefenen van
de verzekerde activiteit
Diefstal door uw medewerkers

Zijn er beperkingen in dekking?

2. BA Toevertrouwde goederen



Vrijstelling
Het bedrag dat ten uwen laste blijft in geval van
schade, wordt bepaald in de Bijzonder Voorwaarden
van de overeenkomst.
Vergoedingslimieten



Contractuele en/of buitencontractuele schade veroorzaakt aan goederen die toebehoren aan derden
en toevertrouwd zijn aan uw bedrijf om er aan te
werken
3. BA na levering
Schade veroorzaakt aan derden door de producten
na hun levering of door de werken na hun uitvoering
Optionele waarborg
Rechtsbijstand
Onderaannemers



Afhankelijk van de door u gekozen formule
Wij vergoeden met een maximale tussenkomst
van 500.000,00 EUR per schadegeval als gevolg van milieuverontreiniging of burenhinder.
Onze vergoeding voor de materiële schade door
zelfrijdende werktuigen (of voor een verkeersongeval door een personeelslid) is beperkt tot
100.000.000,00 EUR per schadegeval. De
schade aan persoonlijke kledij en bagage vergoeden wij tot 2.500,00 EUR per vervoerde persoon.
Wij vergoeden met een maximale tussenkomst
van 25.000,00 EUR per diefstal ten nadele van
een derde, gepleegd door een personeelslid. .

Waar ben ik verzekerd?
De waarborg geldt voor schade die zich voordoet wereldwijd, voor zover ze voortkomt uit een activiteit van uw in
België gelegen maatschappelijke zetel(s). Enkel voor dekking voor uitvoering van werken of levering van producten in de Verenigde Staten en Canada dient dit uitdrukkelijk bijkomend in het contract te worden opgenomen.

Wat zijn mijn verplichtingen?
 Bij aanvang van dekking:
- Het verlenen van correcte informatie die de beoordeling van het risico kan beïnvloeden.
 Tijdens de looptijd van de verzekering:
- Bij wijziging van informatie met een impact op het risico, ons hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte
houden.
- Het naleven van alle preventieverplichtingen omschreven in de algemene en bijzondere voorwaarden om
het schadegeval te voorkomen of te beperken.
 Ingeval van schade:
- Het schadegeval ons zo snel mogelijk aangeven:
- Binnen 48 uur wanneer uw aansprakelijkheid in het gedrang komt.

- Binnen 8 dagen in alle andere gevallen.

Wanneer en hoe moet ik betalen?
De premie dient jaarlijks betaald te worden voor de vervaldag. U ontvangt hiertoe een verzoek tot betaling. De
premie kan jaarlijks geïndexeerd worden. Wanneer een gespreide premiebetaling (semestrieel, trimestrieel,
maandelijks) mogelijk is en de klant kiest ervoor om hiervan gebruik te maken, kan dit extra kosten meebrengen.

Wanneer start en eindigt de dekking?
De begindatum en de duur van de verzekering wordt vermeld in de bijzondere voorwaarden. De overeenkomst
wordt gesloten voor een jaar en wordt telkens stilzwijgend verlengd voor opeenvolgende periodes van een jaar.

Hoe kan ik mijn contract stopzetten?
U kunt de verzekeringsovereenkomst ten laatste drie maanden voor de jaarlijkse vervaldag kosteloos opzeggen.
De opzegging van de overeenkomst kan op meerdere manieren gebeuren: per aangetekende brief, bij deurwaardersexploot of door afgifte van een opzeggingsbrief met ontvangstbewijs.

