
Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid 

Informatie document over het verzekeringsproduct

Onderneming : Athora Belgium Product: BA Scheepvaart 

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 dekt de schade die uw boot of schip kan veroorzaken aan derden en waarvoor u aansprakelijk bent, evenals, in 
sommige gevallen, de schade die wordt veroorzaakt aan de boot zelf. 

Wat is verzekerd? Wat is niet verzekerd?

 Vergoeding van de verliezen en averij veroorzaakt een de 
verzekerde boot

 Burgerlijke aansprakelijkheid: materiële of lichamelijke schade 
veroorzaakt aan een ander door de plezierboot en zijn 
aanhorigheden

 Kosten voor berging of ruiming van wrakstukken na stranding 
of schipbreuk, geëist door de overheden

 Verdwijning en/of beschadiging van de verzekerde boot door 
diefstal of poging tot diefstal 

 Dekking van voorwerpen die los van de romp aan land zijn 
gestald, bij verlies en materiële averij door brand en/of 
ontploffing, of bij verdwijning of beschadiging door diefstal 
met inbraak

 Herstel en vervangingen die door de experts niet als 
noodzakelijk werden erkend om de verzekerde boot weer in 
goede staat van zeewaardigheid te brengen

 De persoonlijke waardevolle voorwerpen (kleren, juwelen en 
andere voorwerpen), kunstvoorwerpen, vaatwerk, eigendom 
van de verzekerde of toevertrouwd aan hem of aan een andere 
opvarende van de verzekerde boot

 Ongevallen die plaatsvinden wanneer de persoon die belast is 
met de navigatie of de boot zelf niet in regel is met de hiervoor 
toepasselijke wetgeving

 Verliezen en/of schade die voortvloeit uit oorlog of feiten van 
vergelijkbare aard, evenals piraterij of terrorisme en sabotage 

 Verliezen en/of schade die voortkomt uit rellen, betogingen, 
stakingen en lock-out

 Ongevallen veroorzaakt door de desintegratie van atoomkernen

 Alle gevolgen van gedrag aan wal voor de verzekerde boot 

 Bewust veroorzaakte schadegevallen 

 Boetes evenals procedurekosten voor strafrechtelijke doeleinden

 De kosten van inbeslagname en gevolgen van inbeslagname of 
verkoop van de verzekerde boot 

 Schadegevallen die plaatsvinden tijdens deelname van de 
boot aan wedstrijden en/of competities, weddenschappen of 
activiteiten van dezelfde aard

 Verliezen en/of schade die plaatsvindt tijdens het gebruik van 
de verzekerde boot voor een commercieel doel

 Verliezen en/of schade tijdens sleepactiviteiten die niet tot 
pechverhelping behoren

 Verliezen en/of schade die plaatsvinden terwijl de verzekerde 
boot aan een derde is verhuurd

 Diefstallen die plaatsvinden in de niet-afgesloten of niet-
beveiligde cabine
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Zijn er dekkingsbeperkingen?

! De dekking is verworven tot het bedrag dat is vastgesteld in de bijzondere voorwaarden

Waar ben ik gedekt?

 U geniet dekking in West-Europa, Noord-Afrika en in de landen die grenzen aan de Middellandse Zee

Wat zijn mijn verplichtingen?

 Het schadegeval aangeven uiterlijk vijf dagen (24 uur in het geval van diefstal) na de datum waarop u kennis hebt genomen van de gebeurtenis 

 In het geval van diefstal moet de verzekerde ook onverwijld aangifte doen bij de lokale politieautoriteiten en een klacht indienen bij het Parket

 Aangifte doen en zich voor de vaststellingen wenden tot de bevoegde Averijcommissaris, of bij gebrek daaraan, bij de Commissarissen van het Centraal 
Comité van de Maritieme Verzekeraars, Lloyd's in Londen of de Internationale Unie van Transportverzekeraars 

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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