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Verzekering Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid
Product Informatiefiche

FIDEA nv

Lerarenpolis

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 kunt u ook terecht bij uw bemiddelaar.
Welk soort verzekering is dit ?
De Lerarenpolis van Fidea verzekert de Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid van de verzekeringnemer en zijn stagiair of collega die hem vervangt bij
ziekte, afwezigheid of verlof. Deze verzekering zal de schade aan derden vergoeden die werd veroorzaakt naar aanleiding van de uitoefening van uw
beroepsactiviteit als leraar.
Daarnaast hebt u de mogelijkheid deze polis uit te breiden met een verzekering Rechtsbijstand.

Wat is verzekerd ?
Basiswaarborgen


Lichamelijke en stoffelijke schade



Wat is niet verzekerd ?
Basiswaarborgen
 Eigen schade van de verzekerde en zijn gezinsleden


Loutere vermogensschade veroorzaakt in de uitoefening van
de beroepsactiviteit van de verzekerde

Verrichtingen of activiteiten onverenigbaar of volledig
vreemd aan de verzekerde beroepsactiviteiten





Verzekerd bedrag per schadegeval voor lichamelijke schade:
€1 239 467,62

Schade door opzet of een zware fout (bijv. ernstige
tekortkomingen)



Betwistingen over vergoedingen, onkosten of andere
betalingen



Verzekerd bedrag per schadegeval voor stoffelijke schade:
€247 893,52



Schade aan toevertrouwde goederen





Aansprakelijkheid van de verzekeringnemer als werkgever
voor de schade veroorzaakt door een aangestelde tijdens de
uitoefening van zijn functie met een onverzekerde wagen
waarvan de verzekeringnemer geen eigenaar, houder of
huurder is

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



Schade gedekt door een wettelijk verplichte verzekering
(bijv. motorrijtuigverzekering)



Stoffelijke schade veroorzaakt door vuur, brand, ontploffing
en rook ontstaan in een gebouw dat de verzekeringnemer
bij gelegenheid huurt of gebruikt



Milieuschade na een plotse en onverwachte gebeurtenis



Dekking voor schade-eis ingesteld tijdens de duur van de
verzekeringsovereenkomst, ookal vond het schade
verwekkende feit plaats voor het begin van de polis



Dekking voor schade-eis ingesteld tot één jaar na het
afsluiten van de polis (wanneer gaan andere verzekering van
toepassing is) indien schade verwekkend feit plaatsvond
tijdens de duur van de polis

Optionele waarborgen
o

Verzekering Rechtsbijstand


Terugvordering van schade aan de verzekerde
veroorzaakt door derden in het kader van de
verzekerde beroepsactiviteiten



De strafrechtelijke verdediging van de verzekerde voor
een schadegeval naar aanleiding van een onopzettelijk
misdrijf begaan in het beroepsleven



Verzekerd bedrag per schadegeval: €12 394,68

Optionele waarborgen
o Verzekering Rechtsbijstand
 Vorderingen op basis van de wet op de
arbeidsongevallen


Vorderingen op basis van contractuele
aansprakelijkheid

Zijn er dekkingsbeperkingen ?
Basiswaarborgen
!

Loutere vermogensschade: verzekerd bedrag per
schadegeval van €123 946,76

!

Schade-eis ingesteld na het afsluiten van de polis:
maximum verzekerd bedrag (opgenomen in de bijzondere
voorwaarden)

Optionele waarborgen
o

De dekkingsbeperkingen zijn opgenomen in de algemene
voorwaarden
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Wereldwijd, voor zover de beroepsactiviteit gewoonlijk wordt uitgeoefend in België.
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Waar ben ik gedekt ?

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 te verzekeren 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 mag geen aansprakelijkheid erkennen, geen afstand doen van verhaal, niets betalen of overeenkomen te betalen.

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. De overeenkomst duurt een jaar en wordt
stilzwijgend verlengd.

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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