Verzekering (Para)medische beroepen
Product Informatiefiche

Baloise Insurance

Verzekering BA Bedrijven

Disclaimer: Dit document geeft u een zeer algemeen beeld van een verzekeringsproduct. De informatie in deze fiche is niet afgestemd op uw individuele behoeften.
Alleen de volledige polis geeft u een accuraat beeld van uw en onze rechten en plichten. Informeer u daarom bij uw bemiddelaar en raadpleeg de Algemene
Voorwaarden over het gekozen verzekeringsproduct op www.baloise.be/algemenevoorwaarden.

Wat is dit voor type verzekering?
Deze verzekering geeft dekking voor de burgerrechtelijke aansprakelijkheid voor lichamelijke, stoffelijke schade of
onstoffelijke gevolgschade veroorzaakt aan derden door de uitoefening van het (para)medisch beroep.

Wat is verzekerd?
Basiswaarborgen:
✓

✓

Uitbatingsrisico:
uw
buitencontractuele
burgerrechtelijke
aansprakelijkheid voor schade aan derden, inclusief de patiënten, die
niet rechtstreeks het gevolg is van een (para)medische daad.
Beroepsrisico:
uw
contractuele
en
buitencontractuele
burgerrechtelijke aansprakelijkheid voor schade aan derden door
daden of nalatigheden of verzuim bij de wettige uitoefening van uw
(para)medische beroepsactiviteiten.

Keuzewaarborgen:
✓

Beroepsrisico van uw assistenten, helpers, technici of ontvangst- en
secretariaatspersoneel die vermeld worden in de polis.

✓

Aansprakelijkheid
als
diensthoofd,
afdelingschef
of
verantwoordelijke in een firma of instelling voor geneeskundige
verzorging.

✓

Aansprakelijkheid als ‘geneesheer van wacht’ of geneesheer in een
spoedgevallendienst van een verzorgingsinstelling of van een
ziekenhuis.

Wat is niet verzekerd?


Weigering om een persoon te helpen die in gevaar
verkeert;



Uitoefenen van wettelijk, reglementair en disciplinair
verboden (para)medische activiteiten;



Bereiden, verdelen, verkopen, voorschrijven of
toedienen
van
niet-erkende
farmaceutische
producten;



Ontwerpen, bestuderen, fabriceren en testen van
nieuwe geneesmiddelen, toestellen of producten;



Opzettelijke schade en grove schuld veroorzaakt door 1
een verzekerde;



De schade die te verzekeren is in een polis
Motorvoertuigen, Brand of Arbeidsongevallen;



Schade door asbest of de schadelijke eigenschappen
ervan en de schade door elk ander materiaal waarin
asbest zit;



Schade door een aansprakelijkheid zonder fout zoals
de objectieve aansprakelijkheid Brand en Ontploffing.

Rechtsbijstand:
✓

juridische bijstand om uw schade terug te vorderen van de
aansprakelijke derde.

Uitbreidingen: uw burgerrechtelijke aansprakelijkheid voor schade aan
derden door:
✓

het gebruik van instrumenten, toestellen en substanties die deel
uitmaken van de verzekerde beroepsactiviteit, in het bijzonder door
het gebruik van medische apparatuur met ioniserende stralingen en
radioactieve stralingen voor medische doeleinden;

✓

de confrater, houder van een gelijkwaardig diploma die u vervangt
wegens vakantie, ziekte of ongeval. De persoonlijke
aansprakelijkheid blijft uitgesloten;

✓

burenhinder die haar oorzaak heeft in de gebouwen en infrastructuur
voor de uitoefening van de verzekerde activiteit;

✓

brand, rook, ontploffing en water;

✓

milieuverontreiniging als gevolg van een ongeval.
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Waar ben ik verzekerd?
✓

De waarborgen gelden in België, in de landen van de Europese Unie en in Zwitserland voor zover de verzekerde
gemachtigd is om in België een praktijk uit te oefenen, de hoofdactiviteit in België is en de beroepsactiviteiten in de
Europese Unie en Zwitserland aan ons zijn gemeld.

Wat zijn mijn verplichtingen?
•

Bij het nemen van de polis bent u verplicht om alle informatie die een invloed kan hebben op de beoordeling van het
risico nauwkeurig mee te delen.

•

U bent verplicht om nieuwe informatie die een aanzienlijke en duurzame verzwaring van het risico met zich meebrengt
nauwkeurig mee te delen.

•

Bij een schadegeval moet u al het mogelijke doen om de omvang van de schade te beperken.

•

Bij een schadegeval moet u voorkomen dat er wijzigingen worden gebracht aan de beschadigde goederen, waardoor
de oorzaak of de omvang van de schade niet meer vastgesteld kan worden.

•

Bij een schadegeval moet u ons onmiddellijk verwittigen en ons alle documenten en informatie over het schadegeval
bezorgen.

•

Bij een schadegeval moet u elke aansprakelijkheidserkenning, betaling of belofte van betaling weigeren.
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Wanneer en hoe moet ik betalen?
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 start en eindigt de dekking?
De begindatum en de duur van de verzekering wordt vermeld in de Bijzondere Voorwaarden. De overeenkomst duurt drie
jaar maar kan ook voor één jaar worden onderschreven. De overeenkomst wordt stilzwijgend verlengd voor dezelfde duur.

Hoe kan ik mijn contract stopzetten?
U kunt de verzekeringspolis ten minste drie maanden vóór 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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