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Dit document heeft tot doel U een overzicht te geven van de belangrijkste dekkingen en uitsluitingen betreffende deze
verzekering. Dit document is niet gepersonaliseerd in functie van uw specifieke behoeften en de erin opgenomen informatie is niet
exhaustief. U vindt de volledige informatie over de verzekeringspolis in de algemene voorwaarden.

Welk soort verzekering is dit?
De verzekering Beroepsaansprakelijkheid dekt de aansprakelijkheid van een onderneming en haar werknemers en beschermt hen
tegen schade-eisen die kunnen voortvloeien uit beroepsfouten begaan tijdens de uitvoering van hun professionele activiteiten
en/of diensten.
Wat is verzekerd?

 Wij

bieden
dekking
voor
schade
verdedigingskosten
die
voorvloeien
beroepsfouten.

Wat is niet verzekerd?
en
uit

 Wij

bieden
dekking
voor
schade
en
verdedigingskosten die die voortvloeien uit
onopzettelijke smaad, laster, belediging of schade
aan de naam of reputatie van derden.

 Wij

bieden
dekking
voor
schade
en
verdedigingskosten
die
voortvloeien
uit
onopzettelijke
schending
van
intellectuele
eigendomsrechten.

 Wij

bieden dekking voor alle redelijke en
noodzakelijke
kosten
gelieerd
aan
de
wedersamenstelling van documenten van derden
waarvan u, in verband met uw professionele
diensten onder uw controle vallen en waarvoor u
aansprakelijk bent.

 Burgerlijke Aansprakelijkheid Uitbating
Wij bieden dekking voor zaakschade en
letselschade aan derden veroorzaakt tijdens de
uitoefening van de professionele activiteiten en/of
diensten door de verzekerde.

 Toevertrouwde goederen
Wij bieden dekking voor de verdedigingskosten, de
zaakschade en gevolgschade die voortvloeit uit
schade aan, de vernietiging van of het verlies van
roerende goederen.

 Productaansprakelijkheid
Wij bieden dekking voor de contractuele en de
buitencontractuele aansprakelijkheid voor schade
aan derden met betrekking tot de levering van
goederen tijdens de uitoefening van de verzekerde
professionele activiteiten en/of diensten.
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Gekende feiten en omstandigheden
Intentionele handelingen, grove nalatigheid of een
bewuste schending van de wet .
Contractuele aansprakelijkheid
Schade-eisen in kader van faillissement
Bestuurdersaansprakelijkheid
Schade eisen die voortvloeien uit Pollutie,
Schadelijke
stoffen,
Electromagnetisme,
radioactiviteit or Terrorisme
Antitrust en oneerlijke concurrentie
Schade eisen die voortvloeien uit het fiscaalrecht
Brand/Explosie (objectieve aansprakelijkheid is
uitgesloten)
Motorrijtuigen en vaartuigen
Beroepsziekten, arbeidscontracten
Controle, Opsporing of Verbetering van geleverde
producten
Luchtvaart, Ruimtevaart en offshore
Uw honorarium, salaris, kosten en uitgaven
Kosten en uitgaven voor de verbetering of het
herhalen van, in zijn geheel of ten dele, werk en
diensten door u of onder uw verantwoordelijkheid
Bij wet onverzekerbare aangelegenheden.

Zijn er beperkingen in de dekking?

!

Het verzekerde bedrag zoals omschreven in de
bijzondere voorwaarden.
Het verzekerde bedrag is het nominale bedrag dat
vermeld staat in de bijzondere voorwaarden van de
polis, en welk een maximum vergoedbaar bedrag
stelt, per schade-eis en voor de gehele verzekerde
periode, te betalen door de verzekeraar onder de
polis.

!
!

De vrijstellingen zoals omschreven in de bijzondere
voorwaarden.
De betaling van schade onder deze polis zal enkel
gebeuren in overeenstemming met alle VN, EU,
Belgische en VS handels en economische
sancties, waaronder, maar niet beperkt tot,
sancties opgelegd door de U.S. Treasury
Department's Office of Foreign Assets Control
("OFAC").

Waar is er dekking?

 De

verzekering dekt schade-eisen die wereldwijd tegen de verzekerde worden ingesteld, met uitsluiting van het
rechtsgebied van de Verenigde Staten van Amerika en Canada.

Wat zijn mijn verplichtingen?
— Betalen van de premie
— Gestelde vragen in een eerlijke, duidelijke en volledige manier beantwoorden.
— De verzekeraar prompt informeren van schade-eisen of omstandigheden die mogelijks aanleiding kunnen geven tot
een schade-eis en de volgende info voorzien:
- de aard en de omstandigheden van de feiten;
- de vermeende, vermoede of potentiële inbreuk;
- de datum, tijd en plaats van de vermeende, vermoede of potentiële inbreuk;
- de identiteit van potentiële eisers en alle andere mogelijks betrokken personen of entiteiten;
- een schatting van de mogelijke schade;
- mogelijke verdere gevolgen.

— U dient alle redelijke stappen te ondernemen om de schade te beperken en mogelijke gevolgen van een schade-eis
te voorkomen.
— Elke verhoging van het risico:
De verzekerde heeft ook de verplichting, tijdens de verzekeringsperiode, de verzekeraar te informeren over elke
verandering resulteert in een materiële verzwaring van het risico, zoals:
- een belangrijke wijziging in de geleverde professionele diensten;
- nieuwe entiteiten of activiteiten buiten de Europese Unie, Noorwegen of Zwitserland.

Wanneer en hoe moet ik betalen?
U ontvangt een kwijting na de opmaak van de polis en voor elke vervaldag. U heeft 15 dagen om deze kwijting te betalen.
Wanneer begint en eindigt de dekking?
Dit verzekeringscontract is geldig gedurende de verzekeringsperiode vermeld in de bijzondere voorwaarden en wordt aan
het einde van deze verzekeringsperiode en iedere daarop volgende verzekeringsperiode automatisch stilzwijgend
verlengd voor een nieuwe verzekeringsperiode, tenzij de vennootschap of de verzekeraar dit verzekeringscontract
minstens 3 maanden voor het einde van de verzekeringsperiode opzegt.
Deze polis biedt uitsluitend dekking ten aanzien van:
(i) schade-eisen die voor het eerst worden ingesteld tegen de verzekerde of de verzekeraar tijdens de verzekeringsperiode of de
uitloopperiode indien van toepassing
(ii) voor verzekerde gebeurtenissen die zich voor het eerst hebben voorgedaan tijdens de verzekeringsperiode.
De dekkingen aansprakelijkheid worden uitgebreid tot schade-eisen ingesteld tegen de verzekerde of de verzekeraar en
aangemeld aan de verzekeraar tijdens de periode van 36 maanden na het einde van deze polis, maar alleen ten aanzien van:
(i) schade welke zich heeft voorgedaan tijdens de verzekeringsperiode als aan het einde van de polis het risico niet gedekt is
door een andere verzekeraar;
(ii) handelingen die aanleiding kunnen geven tot een schade en die hebben plaatsgevonden tijdens de periode waarvoor
dekking van kracht was.
Deze uitbreiding is niet van toepassing ingeval van vervanging van deze polis door een andere polis die dezelfde dekking of een
vergelijkbare dekking verleent, of indien de schade gedekt is door een andere verzekering.

Hoe zeg ik het contract op?
U kan de polis opzeggen, mits inachtneming van de opzegperiode van drie maanden voor de jaarlijkse vervaldag, door
een aangetekend schrijven te sturen aan AIG Europe Ltd, Pleinlaan 11, 1050 Brussel.

