BURGERLIJKE
AANSPRAKELIJKHEID
BEROEP
INFORMATIEFICHE

Uw beroepsaansprakelijkheid wordt verzekerd volgens het stelsel van het schadeverwekkend feit. Aldus wordt uw aansprakelijkheid gewaarborgd
voor alle activiteiten uitgevoerd tijdens de duur van het contract, zelfs wanneer vorderingen tegen u worden ingediend na het einde van het contract. Dit “posterioriteitsrisico” wordt door ons verzekerd in overeenstemming met de wettelijke verjaringstermijn van de aansprakelijkheidsvordering,
nl. 20 jaar.

1 Wie is verzekerd
- Ieder persoon wiens burgerlijke aansprakelijkheid door het contract gedekt is
- De plaatsvervanger, handelend voor rekening van de verzekerde, in dezelfde hoedanigheid, tijdens de inactiviteit van deze laatste.

2 Wat is verzekerd
2.1 Waarborg Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA)
De contractuele en extracontractuele BA van de verzekerde voor alle lichamelijke of materiële schade berokkend aan derden door:
- Het gebruik van instrumenten, apparaten en substanties gebruikt in de uitoefening van de verklaarde discipline, behalve wanneer de 		
verzekerde het eigen gebrek ervan kende en met uitsluiting van de schade veroorzaakt aan de voorwerpen zelf
- Het uitreiken van geneesmiddelen en andere producten
- Het beroep doen op toevallige, door de verzekerde niet-bezoldigde helpers
- De plaatsvervanger tijdens de inactiviteit van de verzekerde
- De ongevallen overkomen aan derden, vanaf het betreden tot het verlaten van de lokalen in dewelke de verzekerde zijn kunst uitoefent
- De schade veroorzaakt door vuur, water of rook; evenwel blijft de materiële schade die het gevolg is van deze gevaren uitgesloten, 		
indien zij veroorzaakt wordt door toedoen van een gebouw dat de verzekerde, zelfs gedeeltelijk, bezit, huurt of betrekt
Facultatieve uitbreidingen:
- Het beroep doen op regelmatige helpers of op door de verzekerde bezoldigde helpers
- De persoonlijke BA van de helpers
- De verzekerde in zijn hoedanigheid van directeur, diensthoofd, stagemeester, enz.
		

Lichamelijke schade :
Stoffelijke schade :

€ 5.000.000,00*
€    250.000,00*

* per schadegeval, per verzekeringsjaar, ongeacht het aantal slachtoffers.

2.2 Waarborg Ongevallen
- Ongevallen in het gebouw of het gedeelte van het gebouw dat voor het publiek toegankelijk is en gebruikt wordt voor de uitoefening 		
van de beroepsactiviteit
- Ongevallen op de toegangswegen van dat gebouw
Overlijden : 				€ 4.957,87
Blijvende invaliditeit : 			
€ 4.957,87 in verhouding tot de graad van invaliditeit
Medische kosten en materiële schade :
€ 1.239,47 (vrijstelling van € 61,97)
2.3 Waarborg Rechtsbijstand
- De kosten en erelonen van advocaten en deurwaarders
- De kosten van expertise
- De kosten van gerechtelijke en buitengerechtelijke procedures noodzakelijk voor de verdediging van de belangen van de verzekerde
- De reis- en verblijfskosten bij verschijning voor een buitenlandse rechtbank
Verhaal :
€ 12.394,68
Onvermogen van verantwoordelijke derden :
€   6.197,34
Strafrechtelijke verdediging :
€ 12.394,68
Het bedrag van het uit te oefenen verhaal moet in hoofdsom minimum € 123,95 bedragen of € 1.239,47 bij voorziening in Cassatie.
Vrije keuze van advocaat en deskundige wanneer
- er zich een belangenconflict met AMMA voordoet
- er moet worden overgegaan tot een gerechtelijke of administratieve procedure

3 Toepassingsgebied
- In België
- In de lidstaten van de EEG
- In de hele wereld bij het toedienen van dringende verzorging

4 Bijdrage
De individuele bijdragen verschillen naargelang de specialiteit. Gelieve contact op te nemen met AMMA voor meer informatie hieromtrent.

Meer informatie vindt u op www.amma.be/baberoep

