Verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid
Informatie document over het verzekeringsproduct
Onderneming : Athora Belgium

Product: BA Landbouwer

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?
Deze verzekering beschermt de exploitant van een landbouwbedrijf door dekking te geven voor de financiële gevolgen van
lichamelijke, materiële en immateriële schade aan derden vanwege het bedrijf, en dit binnen de perken van de verzekerde kapitalen.
Wat is verzekerd?

Wat is niet verzekerd?

 Burgerlijke aansprakelijkheid exploitatie:
 De extracontractuele aansprakelijkheid tegenover derden




 De contractuele aansprakelijkheid indien deze resulteert



voor schade veroorzaakt door de verzekerden, direct
of indirect verbonden met het landbouwbedrijf, zijn
personeel, zijn installaties of zijn roerende en onroerende
goederen, binnen of buiten de exploitatieperimeter
uit een genererend feit dat op zichzelf in aanmerking
zou kunnen komen voor een extracontractuele
aansprakelijkheid

Als u meer bescherming wenst:

 Aansprakelijkheid na levering van producten of na uitvoering
van werken:
	Contractuele

en extracontractuele aansprakelijkheid
voor schade veroorzaakt aan derden door producten
na hun levering, door materiële werkstukken of door
diensten na hun uitvoering, in het kader van het
landbouwbedrijf

 De juridische bescherming:
 Het verhaal tot terugvordering

tegen een derde die
verantwoordelijk is voor een schadegeval, om vergoeding
te krijgen voor lichamelijke of materiële schade die de
verzekerde heeft opgelopen binnen de grenzen van de
verzekering BA

 De strafrechtelijke verdediging van een verzekerde na een
schadegeval dat wordt vergoed door de maatschappij
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Bewust veroorzaakte schade
Schade als gevolg van schending van de elementaire normen
van voorzichtigheid of veiligheid, of van bewust genomen
risico’s om de exploitatiekosten te verminderen of de werken
te versnellen, of van kennelijke professionele incompetentie, of
van de keuze van medewerkers die duidelijk niet gekwalificeerd
zijn voor het uit te voeren werk
Schade als gevolg van tekortkoming tegenover wetten,
regels of gebruiken met betrekking tot de activiteiten van de
verzekerde onderneming
Schade die, door afwezigheid van voorzorgsmaatregelen, de
herhaling is van eerder voorgevallen schadegevallen van dezelfde aard
Schade te wijten aan een handeling in dronken of analoge toestand
Schade die voortvloeit uit oorlog, betogingen, rellen, stakingen,
lock-out, burgerlijke of politieke strubbelingen, een terreur- of
sabotagedaad

Schade die volgt uit financiële operaties, misbruik van
vertrouwen, malversaties, misleiding of analoge handelingen,
evenals oneerlijke concurrentie of inbreuk op intellectuele
rechten zoals brevetten van uitvindingen, productmerken,
tekeningen of modellen en auteursrechten
Schade die voortvloeit uit niet-uitvoering of foute uitvoering
van contractuele verbintenissen (vertraging van een bestelling
of prestatie, kosten om te herbeginnen of om verkeerd
uitgevoerd werk te corrigeren)
Gerechtelijke, transactionele, administratieve of economische
boetes, schade die door sommige buitenlandse wetgevingen
wordt gekwalificeerd als “punitive, indicative and exemplary
damages” evenals repressieve vervolgingskosten
Schade veroorzaakt door asbest in al zijn vormen
Schade met link naar het nucleaire
Schade veroorzaakt door genetisch gewijzigde organismen
Schade die voortvloeit uit aansprakelijkheden die de verzekerde
zou hebben aanvaard via conventie of contract
Schade aan ondergrondse leidingen
Terreinverschuivingen
Schade veroorzaakt door springstoffen, munitie, oorlogsmateriaal
Schade veroorzaakt door tribunes
Schade veroorzaakt door bomen, planten, culturen op terreinen
waar de verzekerde sproeiactiviteiten uitvoert of heeft uitgevoerd
Schade veroorzaakt aan vee dat toebehoort aan derden, als
gevolg van overdracht van besmettelijke ziekten
De objectieve aansprakelijkheid inzake brand of ontploffing
zoals voorzien door de wet van 30 juli 1979





Schade met als oorsprong de aansluitingen op de spoorwegen
en op installaties voor het transport van elektriciteit, gas of
vloeistoffen buiten de omheining van de exploitatiezetels
Schade veroorzaakt door producten na hun levering of door
werken na hun voltooiing
Schade aan toevertrouwde voorwerpen

Zijn er dekkingsbeperkingen?

!

De waarborg blijft beperkt tot € 1.250.000,00 voor lichamelijke schade en € 125.000,00 voor materiële schade, met inbegrip van schade veroorzaakt door brand,
ontploffing of rook

!
!

De maatschappij komt tussenbeide na aftrek van alle contractuele vrijstellingen

!

Voor de immateriële niet-gevolgschade blijft het verzekerde bedrag beperkt tot het bedrag voorzien in de bijzondere voorwaarden, evenwel met een maximum
van € 62.000,00 per verzekeringsjaar

!
!

De juridische bescherming is verworven tot max. € 6.200,00

Voor de waarborgen “schade aan het milieu” en “burengeschillen” blijft het verzekerde bedrag beperkt tot € 50.000,00 per schadegeval en € 125.000,00 per
verzekeringsjaar

De insolvabiliteit van de derde verantwoordelijke wordt gedekt tot max. € 3.500,00

Waar ben ik gedekt?

 De verzekering voor aansprakelijkheid tijdens de exploitatie sorteert haar effecten in de hele wereld, voor zover de exploitatiezetel van de verzekeringnemer in
België gelegen is, met uitsluiting van zetels die in het buitenland gevestigd zijn

 De verzekering voor aansprakelijkheid na levering van producten of na uitvoering van werken slaat op de activiteit van de exploitatiezetels van de verzekeringnemer
die in België gevestigd zijn, en dekt de schade die in Europa voorvalt door deze activiteit

Wat zijn mijn verplichtingen?

 Déclarer exactement, lors de la conclusion et en cours de contrat, toutes les circonstances connues de lui et qu’il doit raisonnablement considérer comme
constituant pour la compagnie des éléments d’appréciation du risque

 Déclarer le sinistre par écrit et au plus tard dans les 8 jours de sa survenance
 Fournir sans retard à la compagnie tous renseignements utiles et répondre aux demandes qui lui sont faites pour déterminer les circonstances et fixer l’étendue
du sinistre

 Transmettre toutes citations, assignations et généralement tous les actes judiciaires ou extra-judiciaires dans les 48 h. de leur remise ou signification
 Prendre toutes mesures raisonnables pour prévenir et atténuer les conséquence du sinistre
 S'abstenir de toute reconnaissance de responsabilité, toute transaction, toute fixation de dommage, toute promesse d’indemnisation, tout paiement
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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