
Verzekering Burgerrechtelijke aansprakelijkheid 

Informatie document over het verzekeringsproduct

Onderneming : Athora Belgium Product: BA Ondernemingen

Dit document is niet afgestemd op uw individuele specifieke behoeften en de in dit document opgenomen informatie en verplichtingen 
zijn niet exhaustief. Gelieve voor alle bijkomende informatie wat betreft de rechten en plichten van de verzekeringsonderneming en 
van de verzekerde de algemene en/of bijzondere voorwaarden betreffende het gekozen verzekeringsproduct te raadplegen.

Welk soort verzekering is dit?

De verzekering BA Exploitatie dekt de verzekerde onderneming voor de financiële gevolgen van haar aansprakelijkheid tegen derden 
voor de (materiële en lichamelijke) schade, veroorzaakt door de verzekerden, die direct of indirect volgt vanwege de onderneming. 

Wat is verzekerd?

Verzekeringen ‘Genoemde gevaren’

Wat is niet verzekerd?

 Burgerlijke aansprakelijkheid uitbating

 De extracontractuele aansprakelijkheid tegenover derden 
voor schade veroorzaakt door de verzekerden, direct of 
indirect verbonden met het bedrijf, zijn personeel, zijn 
installaties of zijn roerende en onroerende goederen, 
binnen of buiten de exploitatieperimeter

 Bepaalde gevallen van contractuele aansprakelijkheid

 Bepaalde schade veroorzaakt door brand, vuur, rook, 
ontploffing, water

 Bepaalde gevallen van burenhinder

 Bepaalde milieuaantastingen

 Bepaalde schade veroorzaakt door onderaannemers

 Schade veroorzaakt bij werken voor eigen rekening

 Schade veroorzaakt door geleend personeel

 Schade veroorzaakt aan derden door personeel dat ter 
beschikking werd gesteld tijdens werken die worden 
uitgevoerd voor de noden van het bedrijf

 De schade veroorzaakt door al dan niet gemotoriseerde 
voertuigen en machines 

 Bepaalde schade aan voorwerpen die werden toevertrouwd 
in het kader van de activiteit van de onderneming, 
beschreven in de bijzondere voorwaarden

 De schade aan voorwerpen toevertrouwd aan het personeel 
dat ter beschikking werd gesteld van de verzekeringnemer

 Aansprakelijkheid na levering van producten of na 
uitvoering van werken

 De contractuele en extracontractuele aansprakelijkheid 
tegenover derden, voor schade veroorzaakt door producten 
na hun levering, door materiële werkstukken na hun 
uitvoering of door uitgevoerde diensten in het kader van 
de activiteiten van het bedrijf

 Schade die voortvloeit uit niet-uitvoering of foute uitvoering 
van contractuele verbintenissen (vertraging van een bestelling 
of prestatie, kosten met het oog op herbeginnen of om verkeerd 
uitgevoerd werk te corrigeren) 

 Schade die voortvloeit uit aansprakelijkheden die de verzekerde 
zou hebben aanvaard via conventie of contract

 Bewust veroorzaakte schade 

 Schade veroorzaakt door alle transportmiddelen op de 
waterwegen, op zee of in de lucht 

 Schade veroorzaakt door asbest in al zijn vormen 

 Gerechtelijke, transactionele, administratieve of economische 
boetes, schade die door sommige buitenlandse wetgevingen 
wordt gekwalificeerd als “punitive, indicative and exemplary 
damages” evenals repressieve vervolgingskosten 

 Schade die voortvloeit uit oorlog, betogingen, rellen, stakingen, 
lock-out, burgerlijke of politieke strubbelingen, een terreur- of 
sabotagedaad  

 Nucleaire schade

 Eisen op basis van de tienjarige aansprakelijkheid van architecten, 
adviserend ingenieurs, studiebureaus en aannemers
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Zijn er dekkingsbeperkingen?

! BASISGARANTIES 

EXPLOITATIEAANSPRAKELIJKHEID:

Lichamelijke, materiële schade: € 1.500.000,00 per schadegeval (met inbegrip van immateriële gevolgschade)

Voor de waarborgen schade aan milieu en burenhinder: € 247.900,00 per verzekeringsjaar

Immateriële niet-gevolgschade: € 123.950,00 per verzekeringsjaar

TOEVERTROUWDE VOORWERPEN: € 25.000 per schadegeval

B.A. PRODUCT OF NA LEVERING:

Lichamelijke, materiële schade: € 1.500.000,00 per verzekeringsjaar

! De waarborgen blijven beperkt tot de bedragen die voorzien zijn in de bijzondere voorwaarden; ze zijn te begrijpen per schadegevallen 

! De maatschappij komt tussenbeide na aftrek van alle vrijstellingen en toepassing van verval van rechten, zoals voorzien in het contract 

Waar ben ik gedekt?

 U bent gedekt in de hele wereld, voor zover de schade voortvloeit uit een feit met betrekking tot de activiteiten van de exploitatiezetels die in België zijn 
gevestigd 

 In de VS en in Canada bent u enkel gedekt na aanvaarding door de maatschappij 

Wat zijn mijn verplichtingen?

 Bij de afsluiting van het contract en tijdens de looptijd ervan, nauwkeurig aangifte doen van alle gekende omstandigheden ervan en van wat redelijkerwijze 
moet beschouwen als een element dat de maatschappij helpt bij de inschatting van het risico 

 Zonder verwijl alle nuttige inlichtingen leveren en de gestelde vragen beantwoorden om de omstandigheden en de omvang van het schadegeval vast te stellen

 Elke gerechtelijke of buitengerechtelijke handeling overmaken zodra ze betekend werd

 De identiteit en de beschrijving van het omstreden product meedelen, evenals de identiteit van de fabrikant, de invoerder en de leverancier van het genoemde 
product 

 Alle redelijke maatregelen nemen om de gevolgen van het schadegeval te voorkomen en te milderen

  Zich onthouden van elke erkenning van aansprakelijkheid, elke transactie, elke vaststelling van schade, elke belofte tot schadevergoeding, elke betaling 

  Met een voorafgaande verklaring waarschuwen indien werken zijn uitgevoerd in de Verenigde Staten of in Canada

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 wordt vermeld in de bijzondere voorwaarden. De overeenkomst duurt een jaar en wordt stilzwijgend verlengd.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

U kan 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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