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Verzekering Aansprakelijkheid Garagehouders
en aanverwante beroepen
Product Informatiefiche

FIDEA nv

Bedrijfspolis - Garage

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. Gelieve de
precontractuele en contractuele voorwaarden betreffende deze verzekering te raadplegen voor alle bijkomende informatie wat betreft de
vergoedingsgrenzen, de (verhaals-)rechten en plichten van de verzekeringsonderneming en de rechten en plichten van de verzekerde. Voor meer
informatie kan u ook terecht bij uw bemiddelaar.
Welk soort verzekering is dit ?
Voor de bedrijfsactiviteiten van garagehouders en aanverwanten ontwikkelde Fidea een afzonderlijke bedrijfspolis met bijkomende / aangepaste
waarborgen specifiek gericht op deze activiteiten.
De Bedrijfspolis - Garage verzekert de Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid van de verzekeringnemer en zijn meewerkende gezinsleden, de
zaakvoerders, bestuurders en vennoten en de personeelsleden van de onderneming. Deze verzekering zal de schade aan derden vergoeden die
werd veroorzaakt naar aanleiding van de exploitatie van de onderneming.
Daarnaast heeft u de mogelijkheid deze polissen uit te breiden met een Verzekering Objectieve Aansprakelijkheid Brand en Ontploffing.

Wat is verzekerd ?
Basiswaarborgen
Exploitatie van de onderneming

Wat is niet verzekerd ?
Basiswaarborgen
Exploitatie van de onderneming
 Eigen schade van de verzekeringnemer en de gezinsleden
van de aansprakelijke



Lichamelijke en stoffelijke schade



De verzekerde bedragen worden opgenomen in de
bijzondere voorwaarden



Lichamelijke schade van bestuurder/vennoot/zaakvoerder



Schade veroorzaakt door opzet of (bijv.) dronkenschap

Aansprakelijkheid van de verzekerde voor schade die zijn
uitzendkrachten oplopen en het verhaalsrecht dat de
arbeidsongevallenverzekering van de uitzendkracht in dat
geval kan uitoefenen



Stoffelijke schade veroorzaakt door vuur, brand, ontploffing
en rook ontstaan in een gebouw waarvan de verzekerde
eigenaar, huurder of gebruiker is



Schade door springstof of asbest



Schade gedekt door een wettelijk verplichte verzekering
(bijv. motorrijtuigverzekering) andere dan deze vermeld bij
optionele waarborgen





Aansprakelijkheid van de verzekerde voor schade
veroorzaakt door zijn onderaannemers



Schade veroorzaakt door toevallig uitgeleende werknemers



Schade veroorzaakt door heftrucks, zelfrijdende werktuigen
en andere motorijtuigen met een max. snelheid van 30 km/u
op eigen of privéterrein




Aansprakelijkheid van de verzekerde als aansteller voor de
schade die het personeel veroorzaakt tijdens de uitoefening
van hun functie met een onverzekerde wagen waarvan de
onderneming geen eigenaar, houder of huurder is

Schade veroorzaakt tijdens de uitvoering van een werk
voor het onderdeel dat hersteld of geplaatst moest
worden



Schade aan toevertrouwde motorrijtuigen met het oog op
verkoop



Schade aan goederen waarvan de verzekerde huurder,
gebruiker, bewaarnemer of houder is



Toevertrouwde goederen
Schade aan verkochte maar nog niet geleverde voertuigen



Aansprakelijkheid van de verzekerde voor schade
veroorzaakt door vuur, brand, ontploffing of rook



Milieuverontreiniging na een plotse en onverwachte
gebeurtenis





Reddingskosten waartoe wij wettelijk gehouden zijn tussen te
komen



Kosten van uw burgerrechtelijke verdediging (ook in kader
van de strafprocedure) tegen onterechte of te hoge schadeeis

Schade te wijten een de gebrekkige toestand van het
geleverde goed of het uitgevoerde werk indien de
verzekerde het gebrek kende en niet de nodige
voorzorgsmaatregelen nam om het te voorkomen



Schade door een gebrek aan doeltreffendheid



Levering van goederen en uitvoering van werken
Schade aan de geleverde goederen of de uitgevoerde
werken zelf en de kosten om ze te vervangen of te
herstellen
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Toevertrouwde goederen




Aansprakelijkheid voor diefstal van de voertuigen van
cliënten indien de diefstal werd gepleegd tijdens de normale
openingsuren, het voertuig slotvast was en de sleutel werd
bewaard op een niet voor derden toegankelijke plaats

 Schadegevallen die een verzekerde veroorzaakt op de
openbare weg (bijv. testrit) op voorwaarde dat het voertuig
van de cliënt is uitgerust met een eigen nummerplaat, ook
indien dit voertuig niet werd verzekerd




Basiswaarborgen

Schade aan voertuigen van de cliënten
Wanneer de schade ontstaat tijdens de uitvoering van een
werk geldt de verzekering niet voor het onderdeel dat
hersteld of geplaatst wordt

Exploitatie van de onderneming
!

Stoffelijke schade: franchise (opgenomen in de bijzondere
voorwaarden)

!

Immateriële gevolgschade: max. verzekerd bedrag en
franchise (opgenomen in de bijzondere voorwaarden)

!

Milieuverontreiniging: max. verzekerd bedrag en franchise
(opgenomen in de bijzondere voorwaarden)

!

Schade door vuur / rook / ontploffing: max. verzekerd
bedrag en franchise (opgenomen in de bijzondere
voorwaarden)

!

Aansprakelijkheid voor schade door onderaannemers:
indien het aandeel van onderaanneming 20% of meer
bedraagt van uw jaarlijkse omzet zal een bijpremie
worden aangerekend

Schade veroorzaakt door vuur, brand, ontploffing en rook
aan een gebouw dat de verzekerde bij gelegenheid huurt of
gebruikt voor een sociale, culturele of andere manifestatie
Levering van goederen en uitvoering van werken
Schade door producten na hun levering of door werken na
hun uitvoering toe te schrijven (bijv.) aan eigen gebrek van
goederen / werken

Toevertrouwde goederen
!

Maximum verzekerd bedrag en franchise (opgenomen in
de bijzondere voorwaarden)
Levering van goederen en uitvoering van werken



Schade aan voertuigen van cliënten na en ingevolge een werk
dat de verzekerde aan het voertuig heeft uitgevoerd

!

Maximum verzekerd bedrag per verzekeringsjaar
(opgenomen in de bijzondere voorwaarden)



Milieuverontreiniging na een plotse en onverwachte
gebeurtenis

!

Stoffelijke schade: franchise (opgenomen in de bijzondere
voorwaarden)

Rechtsbijstand

!

Immateriële gevolgschade: max. verzekerd bedrag en
franchise (opgenomen in de bijzondere voorwaarden)

!

Schade door vuur / rook / ontploffing: max. verzekerd
bedrag en franchise (opgenomen in de bijzondere
voorwaarden)

!

Milieuverontreiniging: max. verzekerd bedrag en franchise
(opgenomen in de bijzondere voorwaarden)

!

Terugvorderen van schade: drempelbedrag van € 250,00



Verzekerd bedrag: € 50 000,00

Optionele waarborgen
o

Indien verplicht: Verzekering Objectieve Aansprakelijkheid
Brand en Ontploffing met dekking conform de wettelijke
voorschriften
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Zijn er dekkingsbeperkingen ?

(vervolg)

Rechtsbijstand
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Wereldwijd, zolang de bedrijfszetel van de onderneming gevestigd is in België.
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Waar ben ik gedekt ?

De verzekering geldt niet indien, met uw medeweten, goederen worden geleverd of werken worden uitgevoerd buiten Europa.

Wat zijn mijn verplichtingen?
•
•
•
•
•

U moet ons eerlijke, accurate en volledige informatie over het te verzekeren risico verschaffen bij het sluiten van de overeenkomst.
Indien er zich wijzigingen voordoen aan het verzekerde risico tijdens de looptijd van de overeenkomst moet u dat aan ons melden.
U moet een schadegeval en de omstandigheden ervan melden binnen de termijn voorzien in de algemene voorwaarden. Verder moet u
alle redelijke maatregelen nemen om de gevolgen van een schadegeval te voorkomen en te beperken.
U moet uw medewerking verlenen zodat de afhandeling van het schadegeval vlot kan verlopen.
U mag geen handelingen stellen waardoor ons wettelijk recht beperkt wordt om de gedane betalingen terug te vorderen van een
aansprakelijke derde.

Wanneer en hoe betaal ik ?
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 begint en eindigt de dekking?
De begindatum en de duur van de verzekering worden vermeld in de bijzondere voorwaarden.

Hoe zeg ik mijn contract op ?
U kunt de verzekeringsovereenkomst tenminste drie maanden voor 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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