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 Wat is verzekerd ?  

Basiswaarborgen 

 Lichamelijke en stoffelijke schade veroorzaakt door: 

o de (para)medicus  

o de medewerkers en stagiairs van de verzekerde bij naam 
en activiteit genoemd in de bijzondere voorwaarden 

o de vervangers tijdens (bijv.) vakantie 

o de werknemers en meewerkende gezinsleden van de 
verzekerde die geen (para)medisch beroep uitoefenen 

 Verzekerd bedrag per schadegeval voor lichamelijke schade: 
€5 000 000 Verzekerd bedrag per schadegeval voor 
stoffelijke schade: €500 000,00 

 Milieuverontreiniging na een plotse en onverwachte 
gebeurtenis 

 Alle schade die zich voor het eerst manifesteert tijdens de 
duur van deze verzekeringsovereenkomst 

 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 schade-
eis  

Optionele waarborgen 

o Schade die zich manifesteert na de beëindiging van deze 
verzekeringsovereenkomst (door stopzetting (para)medisch 
beroep of overlijden) voor de volledige duur van de 
wettelijke verjaringstermijn  

o Schade aan toevertrouwde dieren 

o Verzekering Rechtsbijstand tot €40 000,00 
 Terugvordering van schade aan de verzekerde 

veroorzaakt door derden in het kader van zijn 
beroepsleven 

 De strafrechtelijke verdediging van de verzekerde voor 
een schadegeval naar aanleiding van een onopzettelijk 
misdrijf  

 De verdediging voor een Belgische (para)medische 
commissie naar aanleiding van een tuchtrechtelijke 
inbreuk 

 

 Wat is niet verzekerd ?  

Basiswaarborgen 

 Eigen schade van de aansprakelijke verzekerde en zijn 
gezinsleden 

 Schade veroorzaakt door opzet of een zware fout (bijv. 
toepassen van onverantwoorde procedures) 

 Schade door een experimentele behandeling  

 Schade door (para)medische behandelingen buiten 
specialisatie 

 Schade waarvoor geen erkende opleiding werd gevolgd 

 Betwistingen aangaande onder meer erelonen, onkosten 

 Schade aan toevertrouwde goederen 

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

 Schade gedekt door een wettelijk verplichte verzekering  

Optionele waarborgen 
o Verzekering Rechtsbijstand 
 Vorderingen op basis van de arbeidsongevallenwet 

 

 Zijn er dekkingsbeperkingen ?   

Basiswaarborgen 

! Milieuverontreiniging: verzekerd bedrag per schadegeval 
van €250 000,00 

! Maximum verzekerd bedrag per verzekeringsjaar:              
€5 500 000,00 ongeacht het aantal schadegevallen 

Optionele waarborgen 
o Schade ontstaan na einde verzekering: maximum 

verzekerd bedrag voor alle schadegevallen samen van 
€5 000 000,00 

o Toevertrouwde dieren: beperkt verzekerd bedrag  

o Verzekering Rechtsbijstand: de dekkingsbeperkingen zijn 
opgenomen in de algemene voorwaarden 

 

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 Polis (Para)Medische Beroepen van Fidea verzekert de Beroepsaansprakelijkheid en de Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
van de beoefenaar van een (para)medisch beroep. Deze verzekering zal de schade aan derden vergoeden die werd veroorzaakt door professionele 
en buitencontractuele fouten en nalatigheden in de uitoefening van uw (para)medisch beroep. 
Daarnaast hebt u de mogelijkheid deze polis uit te breiden met een verzekering Rechtsbijstand. 
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 Waar ben ik gedekt ?  

 Wereldwijd met uitzondering van de VS en Canada, zolang de beroepsbeoefenaar zijn woonplaats en plaats van gewoonlijke uitoefening 
van zijn beroep in België heeft. 
 

 De verzekering geldt wel in de VS en Canada indien u aldaar onverwachte dringende hulp moet bieden aan personen in nood. 
 

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. 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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