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BA Ondernemingen

Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0079

Dit informatiedocument geeft een overzicht van de belangrijkste dekkingen en uitsluitingen van deze verzekering. Dit document is niet gepersonaliseerd
op basis van uw specifieke behoeften. De informatie die erin is opgenomen is niet exhaustief. De precieze omvang van de waarborgen en de
tussenkomstlimieten staan in de algemene voorwaarden van het contract. Extra informatie over de gekozen verzekering en uw verplichtingen vindt u in de
precontractuele en contractuele informatie over deze verzekering.

Welk soort verzekering is dit?
De verzekering BA Ondernemingen heeft tot doel om uw burgerrechtelijke aansprakelijkheid te verzekeren tijdens de uibtating van uw onderneming.

Wat is verzekerd?
✔✔Basiswaarborgen:
✓✓ BA Uitbating: Deze waarborg dekt uw extracontractuele
aansprakelijkheid voor schade die goederen of werknemers aan derden
veroorzaken in het kader van uw activiteit.
✓✓ Onder deze waarborg valt ook de schade door:
✓✓ Interimpersoneel.
✓✓ Brand, vuur, ontploffing, rook of water.
✓✓ Het privégedeelte van het gebouw en door werken voor rekening van
de verzekeringnemer.
✓✓ Vervuiling of burenhinder.
✓✓ Het gebruik van machines en niet-ingeschreven motorvoertuigen.
Ook schade door ingeschreven voertuigen is verzekerd, voor zover ze
niet onder uw BA Autoverzekering valt.
✓✓ Diefstal door uw medewerkers.
✓✓ Uw aansprakelijkheid als werkgever voor de voertuigen van uw
werknemers.

Wat is niet verzekerd?
✘✘ Basiswaarborgen:
✗✗ Schade die een bedrijfsleider opzettelijk veroorzaakt.
✗✗ Alle schade die veroorzaakt wordt in een staat van dronkenschap of een
gelijkaardige toestand.
✗✗ Boetes en dwangmaatregelen blijven altijd te uwen lasten.
✗✗ Schade veroorzaakt door goederen van uw onderneming die niet dienen
voor de exploitatie en de schade veroorzaakt door financiële operaties.

✘✘ Optionele waarborgen:
✗✗ BA Toevertrouwde goederen: Alle schade die veroorzaakt wordt voor
het definitieve einde van de werken.
✗✗ BA Na Levering: Als iemand, klant of geen klant, de vervanging of de
herstelling eist van geleverde producten en/of werken die een gebrek
vertonen.
✗✗ Tienjarige aansprakelijkheid:
ΔΔ Lichamelijke schade.
ΔΔ Schade van esthetische aard.
ΔΔ Zichtbare schade of schade die door u is gekend op het moment
van de voorlopige oplevering of die rechtstreeks volgt uit gebreken
of wanprestaties door u gekend op het moment van de voormelde
oplevering.
✗✗ Rechtsbijstand Uitbating:
ΔΔ Geschillen die enkel en alleen contractueel zijn.
ΔΔ Schade die voortvloeit uit oneerlijke concurrentie of uit de
aantasting van de intellectuele rechten zoals auteursrechten,
vergunningen en patenten.

✔✔Belangrijkste optionele waarborgen:
❏❏ BA Toevertrouwd voorwerp: Deze waarborg dekt de schade aan
voorwerpen die u toevertrouwd zijn voor werken (bv. onderhoud), om
er een advies of dienst voor te verlenen of die u in uw bezit heeft als
werkinstrument – toevertrouwde goederen om mee te werken (bv.
vorklift).
❏❏ BA Na Levering: Deze waarborg biedt dekking voor de schade die
ontstaat door uw producten na hun levering of door uw werk nadat het
uitgevoerd is.
❏❏ Tienjarige aansprakelijkheid: De verzekering van de tienjarige
aansprakelijkheid dekt de aansprakelijkheid voor grove gebreken die de
stabiliteit van het gebouw in het gedrang kunnen brengen. Aannemers
en architecten kunnen immers aansprakelijk gehouden worden voor
een periode van 10 jaar na de aanvaarding van de werken.
❏❏ Rechtsbijstand Uitbating: Deze waarborg staat u bij wanneer u zich op
strafrechtelijk vlak moet verdedigen of wanneer u verhaal wenst uit te
oefenen tegen derden. Bovendien voorziet ze in een vergoeding als de
derde onvermogend is.
❏❏ Burgerlijke aansprakelijkheid bij een schadegeval door toedoen van
onderaannemers.

AG Insurance

Zijn er dekkingsbeperkingen?
!!
!!

De schade is, per waarborg, gedekt tot beloop van de in de bijzondere
voorwaarden bepaalde bedragen.
Bij schadegeval blijft, per waarborg, een in de algemene en bijzondere
voorwaarden bepaald aandeel te uwen laste. Deze vrijstelling wordt
afgetrokken van het bedrag van de schade. De verdediging van uw
belangen wordt niet ten laste genomen als de schade kleiner is dan de
vrijstelling.
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Waar ben ik verzekerd?
✔✔BA Ondernemingen verzekert de schade die zich in de gehele wereld heeft voorgedaan in het kader van de verzekerde activiteiten van uw in België gelegen
exploitatiezetels.

✔✔Werken uitgevoerd in of producten geleverd naar de Verenigde Staten van Amerika of Canada, moeten vooraf worden aangegeven en zullen slechts verzekerd

zijn na onze schriftelijke aanvaarding. De zakenreizen, de deelneming aan vergaderingen of seminaries zijn automatisch verzekerd, waar ze ook plaatsvinden.

✔✔Optie Tienjarige aansprakelijkheid: De verzekering van de tienjarige aansprakelijkheid is van toepassing op nieuwbouw en renovatiewerken aan woningen in
België.

Wat zijn mijn verplichtingen?
–– U moet ons eerlijke, accurate en volledige informatie verschaffen bij het sluiten van de overeenkomst.
–– U moet iedere wijziging aan het verzekerde risico tijdens de duur van de overeenkomst (bv. u verplaatst uw exploitatiezetel naar het buitenland, u gaat werken
uitvoeren in de Verenigde Staten van Amerika of in Canada, …) aan ons melden.
–– U moet alle voorzorgsmaatregelen nemen om een schadegeval te vermijden.
–– U moet een schadegeval en de omstandigheden ervan melden binnen de termijn voorzien in de algemene voorwaarden. U moet daarnaast alle redelijke
maatregelen nemen om de gevolgen van een schadegeval te beperken.

Wanneer en hoe betaal ik?
U moet de premie jaarlijks betalen en ontvangt hiervoor een betalingsaanvraag. Premiesplitsing is mogelijk onder bepaalde voorwaarden. Hiervoor gelden
extra kosten. U kunt deze vermijden door uw contracten op te nemen in Familis, Modulis of Modulis Easy om zo de gratis premiesplitsing te genieten (tot
maandelijkse betalingen). Familis en Modulis bieden nog andere voordelen, voor Familis bijvoorbeeld tot een jaar terugbetaling van de premies in geval van
overlijden of arbeidsongeschiktheid van meer dan een maand en voor Modulis bijvoorbeeld de mogelijkheid om elk jaar 10 % van het betaalde premiebedrag
terug te krijgen via de Goedeklantbonus.

Wanneer begint en eindigt de dekking?
De begindatum en de looptijd van de verzekering staan vermeld in de bijzondere voorwaarden. Het contract loopt een jaar. Wanneer u niets doet, wordt het elk
jaar automatisch verlengd.

Hoe zeg ik mijn contract op?
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U kunt uw verzekeringscontract opzeggen ten laatste drie maanden vóór de jaarlijkse vervaldag van het contract. Dit kan via een aangetekende brief, met een
deurwaardersexploot of door afgifte van een opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs.
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