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1.
1.1.

Voorafgaandelijke mededelingen
Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Elke persoon van wie de persoonsgegevens worden verzameld of geregistreerd door ons wordt ingelicht over
onderstaande punten:
a) De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is AMMA Verzekeringen OV, met zetel aan de Kunstlaan
39/1 in 1040 BRUSSEL. Voor elke vraag over dit onderwerp kunt u de gegevensbescherming
verantwoordelijke contacteren op het adres: dpo@amma.be.
b) De persoonsgegevens worden verwerkt voor volgende doeleinden: beheer van verzekeringen,
debiteurenbeheer, klantenbeheer. De persoonsgegevens kunnen daarenboven verwerkt worden voor
statistische doeleinden en om onze diensten te verbeteren.
c) De voornaamste juridische grondslag voor deze verwerking is de Wet van 4 april 2014 betreffende de
verzekeringen.
d) Wij gebruiken uw persoonsgegevens ook om u op de hoogte te houden van onze nieuwe producten en
diensten (direct marketing).
e) Wij kunnen uw persoonsgegevens overmaken aan onze verzekerings- en herverzekeringspartners, met
respect voor de hierboven vermelde doeleinden. In geen enkel geval geven wij uw persoonsgegevens door
aan andere derden.
f)
Wij bewaren uw persoonsgegevens gedurende de volledige looptijd van uw verzekeringsovereenkomsten, en
nog langer dan tot op het einde van de overeenkomsten: gedurende de wettelijke verjaringstermijn.
g) Wanneer alle wettelijke vereisten vervuld zijn, geniet u van het recht op toegang tot uw persoonsgegevens
en van het recht tot rechtzetting, van verwijdering, de beperking of het verbod tot verwerking, het recht op
overdraagbaarheid en het recht uw toestemming in te trekken.
h) De noodzaak om persoonsgegevens te bezorgen kan, al naargelang van het geval, een reglementaire of een
contractuele basis hebben en kan het al dan niet afsluiten van een overeenkomst bepalen. Het is verplicht ze
te bezorgen. Het niet voldoen aan deze verplichting of het weigeren tot verwerking van gegevens kan leiden
tot een weigering of de verbreking van de overeenkomst samen met de toepassing van de sancties voorzien
in de wet van 4 april 2014 in geval van vergetelheid of onjuistheid.
i)
U hebt het recht een klacht neer te leggen bij de betrokken afdeling van AMMA Verzekeringen, bij de
klachtendienst van AMMA (via compliance@amma.be) of bij de Gegevensbeschermingsautoriteit
(contact@apd-gba.be).
Door dit document te ondertekenen, geeft u ons de toestemming om de gegevens betreffende uw gezondheid en uw
gerechtelijke gegevens te verwerken, en voor zover dat het nodig is, voor de hierboven vermelde doeleinden.
Als u voor rekening van andere personen optreedt, garandeert u dat u de toestemming heeft gekregen van deze
personen voor de verwerking van hun persoonsgegevens.
1.2.

Toetreding

De ondertekening van het voorstel leidt niet tot de inwerkingtreding van de dekking.
Het verzekeringsvoorstel verbindt de kandidaat-verzekeringnemer noch de verzekeraar tot het afsluiten van de
overeenkomst. Indien de verzekeraar binnen de dertig dagen na ontvangst van het voorstel geen verzekeringsaanbod
doet aan de kandidaat-verzekeringnemer, niet om bijkomende inlichtingen vraagt en evenmin weigert om het risico te
verzekeren, verbindt hij zich ertoe om de overeenkomst af te sluiten op straffe van schadevergoeding.
Gelieve alle gevraagde gegevens in huidig voorstel in te vullen. Het is vanzelfsprekend dat elke vraag objectief en
rechtzinnig dient beantwoord te worden.
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2.

Verzekeringnemer

Voor ondernemingen en groeperingen duidelijk de benaming, de aard en de identiteit van de contactpersoon opgeven.
Sociëtarisnummer
Juridische vorm
Naam, voornaam
Geboortedatum
Beroep
Burgerlijke staat
Nationaliteit
Rijksregisternummer /
ondernemingsnummer
Straat, nummer, bus
Postcode, woonplaats
Geslacht

vrouw

man

Nr bankrekening
Telefoon privé
Telefoon werk
GSM
E-mail
3.

Verzekerde

Alleen te vervolledigen indien andere persoon dan de verzekeringnemer.
Sociëtarisnummer
Naam, voornaam
Geboortedatum
Beroep
Burgerlijke staat
Nationaliteit
Rijksregisternummer /
ondernemingsnummer
Straat, nummer, bus
Postcode, woonplaats
Geslacht

vrouw

man

Nr bankrekening
Telefoon privé
Telefoon werk
GSM
E-mail
4.

Aanvangsdatum

Aanvang :
Jaarlijkse vervaldag :
Betaling :
 jaarlijks
 zesmaandelijks
 driemaandelijks
 maandelijks

 Nieuwe zaak
 Vervangt polis nr :
 Gemeenschappelijk polis nr :

 Betaling via domiciliëring
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5.

Beroepsactiviteiten

Diploma’s :
Welke instelling heeft uw diploma’(s) afgeleverd ?
Wanneer ?
Welk is hiervan de juiste titel ?
Sedert wanneer oefent u uw beroep uit ?
Heeft u een RIZIV-codenummer ?
Zo ja, welk is uw RIZIV-codenummer ?

ja

neen

Werkt u volgens het statuut van zelfstandige ?
Werkt u in loondienst?
Werkt u in een associatie / vennootschap / groepsverband?
Indien ja, kan u dan specifiëren?

ja
ja
ja

neen
neen
neen

ja

neen

Werd er een afzonderlijke beroepspolis onderschreven voor de
activiteiten die u in groepsverband verricht ?
Zo ja, bij welke maatschappij, onder welk nummer ?

6.

Verzekeringen en schadegevallen (in te vullen door ALLE kandidaat-verzekerden).

Bent (was) u reeds verzekerd ?
Zo ja, bij welke maatschappij ?
Polisnummer ?
Werd de polis reeds verbroken of opgezegd ?
Door wie?
Voor welke datum ?

ja

neen

ja

neen

ja

neen

ja

neen

ja

neen

ja

neen

ja

neen

Werd een gelijkaardige verzekering door een andere maatschappij
reeds geweigerd, verbroken of aanvaard mits toepassing van
een vrijstelling of beperkende clausule(s) ?
Zo ja, naam van de maatschappij ?
Omschrijf de reden (vertrouwelijk) :
Hebt u reeds melding gedaan van al dan niet vermoedelijke schadegevallen
aan uw verzekeraar ?
Ontving u reeds geschreven claims n.a.v. door u uitgevoerde
beroepsactiviteiten ?
Zo ja, hoeveel meldingen ?
Zo ja, wanneer ?
Voor welk schadebedrag (vertrouwelijk) ?
Omstandigheden (vertrouwelijk) :
Zo ja, statistiek bijvoegen aub.
Werd u reeds aansprakelijk gesteld voor een schadegeval (via een gerechtelijke of
minnelijke procedure)?
Zo ja, hoe vaak ?
Zo ja, wanneer ?
Voor welk schadebedrag (vertrouwelijk) ?
Omstandigheden (vertrouwelijk) :
Zo ja, statistiek bijvoegen aub.
Ontving u reeds of verwacht u gerechtelijke vervolgingen voor een eventueel
schadegeval?
Zo ja, hoeveel?
Zo ja, omschrijf (vertrouwelijk) :
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Ontving u reeds of verwacht u klachten of vervolgingen gelinkt aan de
uitoefening van uw beroep maar niet van (para)medische aard?
Zo ja, hoeveel?
Zo ja, omschrijf (vertrouwelijk) :

Heeft u veroordelingen opgelopen vanwege de Provinciale Orde van
Geneesheren waartoe u behoort of vanwege de Nationale Orde der
Geneesheren van België in verband met technische aspecten
van de uitoefening van uw beroep?
Zo ja, preciseer (vertrouwelijk) :

7.

ja

neen

ja

neen

Geneesheren

Algemene inlichtingen (in te vullen door ALLE geneesheren, kandidaat-verzekerden).
Neemt u deel aan wachtdiensten in ziekenhuisverband ?
Zo ja, in welke dienst en in welke hoedanigheid ?

ja

neen

Oefent u activiteiten uit in urgentiediensten of urgentiewachten ?
Zo ja, in welke dienst en in welke hoedanigheid ?

ja

neen

Oefent u activiteiten uit in een dienst van intensieve zorgen
en/of van reanimatie ?
Zo ja, in welke dienst en in welke hoedanigheid ?

ja

neen

Maakt U deel uit van een urgentieteam voor transport van gekwetsten
en/of zieken ?
Zo ja, omschrijf :

ja

neen

Voert u cosmetische / esthetische ingrepen uit ?
Zo ja, welke?

ja

neen

Beoefent u de experimentele geneeskunde ?
Neemt u deel aan experimenten?
Organiseert u experimenten?
Zo ja, omschrijf :

ja
ja
ja

neen
neen
neen

Beoefent u zwangerschapsonderbrekingen ?
Zo ja, hoeveel per jaar ?

ja

neen

ja

neen

ja

neen

ja

neen

AMMA aanvaardt deze activiteit enkel in erkende centra.
Voert u medische expertises uit in opdracht van gerechtelijke
instanties, verzekeringen, enz … ?
Zo ja, omschrijf :

Activiteit in privé-kliniek ?
Indien ja, in welke privé-kliniek(en) bent u werkzaam?

Indien ja, baat u ook de privé-kliniek(en) uit?
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8.

Algemene geneeskunde

Heeft u een bijkomende scholing of aanvullende vorming gevolgd ?
Zo ja, welke ?

ja

neen

Bent u vrij assistent ?
Zo ja, in welke dienst ?

ja

neen

Bent u stagemeester ?

ja

neen

ja

neen

ja

neen

ja

neen

ja

neen

ja

neen

ja

neen

ja

neen

Hoeveel bevallingen doet u per jaar ?
AMMA verzekert geen thuisbevallingen.
Beoefent u het medisch schooltoezicht ?
Zo ja, alleen of met één of meer helpers ?
In hoeveel instellingen ?
Beoefent u, de arbeidsgeneeskunde ?
Zo ja, alleen of met één of meer helpers ?
In hoeveel instellingen ?
Beoefent u, naast de algemene geneeskunde, bijzondere of alternatieve therapieën
die van aard zouden kunnen zijn het risico te verzwaren of te beïnvloeden?
Zo ja, welke ?

9.

Specialisten in opleiding

Volgt u momenteel een specialisatiestage ?
Zo ja, in welke dienst ?
Voor wanneer is het einde van de stage voorzien (maand/jaar) ?
Is uw persoonlijke aansprakelijkheid als assistent verzekerd ?
Zo ja, door wie is deze verzekerd? (naam dokter, naam instelling)

Zo ja, wenst u de aan de stage verbonden risico’s uit de verzekering
uit te sluiten ?
Welke activiteiten moeten door AMMA verzekerd worden? Omschrijf aub.

Neemt u deel aan wachtdiensten buiten het kader van uw specialisatiestage ?
Zo ja, in welke hoedanigheid, in welke dienst ?
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10.

Specialisten

Welke specialiteit(en) beoefent u ? (1)

Bent u erkend voor deze specialiteit(en) ?

ja

neen

Stelt u handelingen die door het Riziv boven N 100 of K 75
getarifeerd worden ?

ja

neen

Beperken uw activiteiten zich tot consultaties en kleine ingrepen ?

ja

neen

Beoefent u de heelkunde binnen uw specialiteit ?

ja

neen

Beoefent u de bariatrische heelkunde ?

ja

neen

(1) Indien u de pediatrie, de gynaecologie, de orthopedie, de oftalmologie, de radiologie, de anesthesie, de gastroenterologie en sportgeneeskunde beoefent, gelieve ook nog antwoord te verstrekken op de hierna overeenkomstige
vragen.
Pediatrie
Oefent u activiteiten uit in een neo-natologische dienst ?
- in dienst NIC
- in dienst N*

ja
ja
ja

neen
neen
neen

Gynaecologie
Beoefent u ?
Foetale echografiën
Obstetrica

ja
ja

neen
neen

Orthopedie
Beoefent u?
Ingrepen aan de wervelkolom

ja

neen

Oftalmologie
Beoefent u?
Refractieve ingrepen

ja

neen

Radiologie
Beoefent u?
Interventionele radiologie

ja

neen

Anesthesie
Beoefent u?
Simultane anesthesie

ja

neen

Gastro-enterologie
Beoefent u?
Biopsie
Endoscopische verstrekkingen van diagnostische aard
Verwijdering van poliepen

ja
ja
ja

neen
neen
neen

ja
ja
ja

neen
neen
neen

ja

neen

Sportgeneeskunde
Met licentie in de sportgeneeskunde
Beoefening van ozon-therapie
Activiteiten binnen sportverenigingen
Zo ja, welke vereniging(en)?
Uitoefening van niet-curatieve activiteiten
Zo ja, welke activiteiten?
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11.

Apothekers

In welke hoedanigheid oefent u uw beroepsactiviteit uit ?
 eigenaar
 beheerder
 plaatsvervanger
 industrieapotheker in :
 ziekenhuisapotheker
Voert u tevens medische analyses uit ?
In welk laboratorium ?

ja

neen

Werkt u in een ziekenhuis ?
Zo ja, omschrijf :

ja

neen

Beoefent u een specialiteit in de tandheelkunde ?
Welke specialiteit ?

ja

neen

Beoefent u de implantologie ?
Zo ja, wat is uw vorming ?

ja

neen

ja
ja

neen
neen

ja
ja

neen
neen

In hoeveel apotheken werkt u ?

12.

Tandartsen

Wilt u een kopie van uw diploma’s of getuigschriften toevoegen.
Beoefent u orthodontie ?
Als specialiteit?
Zo ja, wat is uw vorming?

Wilt u een kopie van uw diploma’s of getuigschriften toevoegen.
Beoefent u paradontologie ?
Als specialiteit?
Zo ja, wat is uw vorming?
Wilt u een kopie van uw diploma’s of getuigschriften toevoegen.
13.

Dierenartsen

Welke dieren behandelt u ?
 grote en kleine dieren

 uitsluitend kleine dieren

 renpaarden

Behandelt u regelmatig en/of systematisch dieren van bijzondere
waarde (bijv. dieren ingeschreven in herd-, stud- of flock-book, enz.) ?
Zo ja, preciseer :

ja

neen

Beoefent u uitsluitend de kunstmatige inseminatie ?

ja

neen

Werkt u uitsluitend als erkend inspecteur zonder andere functie en
zonder persoonlijke praktijk ?

ja

neen

Neemt u ook de bewaking van dieren waar ?

ja

neen

Levert u pharmaceutische producten ?

ja

neen

Levert u chemische producten ?

ja

neen
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14.

Kinesitherapeuten

Beoefent u de manuele therapie ?

ja

neen

Doet u vertebrale manipulaties ?
Zo ja, na doktersvoorschrift ?
zonder doktersvoorschrift ?
Zo ja, wilt u preciseren welk type manipulaties (zachte manipulaties,
kraaktechnieken, …).

ja
ja
ja

neen
neen
neen

Zo ja, welke is uw wetenschappelijke vorming terzake ?
Wilt u een kopie van uw diploma’s of getuigschriften toevoegen.
Beschikt u over sauna-installaties, baden of andere apparatuur die
van aard zijn het risico te verzwaren of te beïnvloeden ?
Zo ja, omschrijf en preciseer het aantal :
Houdt u gym- of fitness-sessies of beoefent u gelijkaardige activiteiten ?
Zo ja, omschrijf :

ja

neen

ja

neen

ja
ja
ja
ja
ja

neen
neen
neen
neen
neen

ja
ja

neen
neen

ja
ja

neen
neen

Hoeveel personen nemen hieraan deel ?
Wordt dit alleen maar gebruikt in het kader van behandeling patiënten en
hebben alleen patiënten hier toegang toe ?
Hebben ook niet-patiënten (bv. ex-patiënten) hier toegang toe ?
Heeft iedereen hier toegang toe ? Worden deze ruimtes commercieel uitgebaat ?
Bent u er de uitbater van?
Heeft u reeds een verzekering BA Uitbating afgesloten?

15.

Osteopathie

Welke vorming volgde u?
Graag een kopie van diploma’s of getuigschriften bijvoegen.
Na doktersvoorschrift ?
Zonder doktersvoorschrift ?

16.

Chiropractie

Welke vorming volgde u?
Graag een kopie van diploma’s of getuigschriften bijvoegen.
Na doktersvoorschrift ?
Zonder doktersvoorschrift ?
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17.

Beroepspraktijk (in te vullen door ALLE kandidaat-verzekerden).

Heeft u een privé-praktijk ?
ja
neen
(indien uw activiteiten zich beperken tot een privé-praktijk, dienen de hiernavolgende vragen niet beantwoord te
worden)
Werkt u in :
 hospitalen
 consultatiebureaus
 polyklinieken
 ziekenhuizen
 verzorgingscentra
 andere (1)
(1) Preciseer :
Welke (namen en adressen) ?
Werkt u er :
Bent u aan een dienst verbonden ?
Zo ja, welke ?
Hoeveel bedden telt deze dienst ?
Bent u er aangesteld als verantwoordelijke ?
Zo ja, welke functie oefent u uit ?
 ziekenhuisbeheerder
 medisch directeur
 afdelingshoofd
 diensthoofd

 administratief directeur
 stagemeester

full time
ja

part time
neen

ja

neen

 hoofdgeneesheer

Bent u lid van medische raad, ethisch comité of een ander orgaan van het ziekenhuis? Dat dient verzekerd te
worden via de polis van het ziekenhuis. Dat is in deze polis niet verzekerd.
Bent u aan een verzorgingscentrum of privé-kliniek verbonden als :
 eigenaaar
 mede-eigenaar
 uitbater
Zo ja, omschrijf dit centrum :
Hoeveel % van uw patiënten zijn buitenlandse patiënten?
Hoeveel dagen per jaar beoefent u medische prestaties in het buitenland?

18.

Medewerkers (in te vullen door ALLE kandidaat-verzekerden).

Wordt u bijgestaan door helpers ?
Zo ja, preciseer :
Hoedanigheid

ja

Aantal

neen

Worden ze vergoed
door u persoonlijk

door een instelling

Dokters in de algemene geneeskunde
Geneesheren – vrij assistenten
Geneesheren – specialisten
Geneesheren – specialisten in opleiding
Studenten – stagiairs
Apothekers
Tandartsen
Dierenartsen
Kinesitherapeuten
Verpleegkundigen
Medische secretaressen
Laboranten
Technici
Louter administratieve secretaressen
Andere helpers
Omschrijf hun werkzaamheden :
Wenst u uw aansprakelijkheid voor de door uw helpers veroorzaakte
schade te laten verzekeren ?

ja

neen

Dient de persoonlijke aansprakelijkheid van uw helpers te worden verzekerd ?

ja

neen
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19.

Werkomstandigheden (in te vullen door ALLE kandidaat-verzekerden).

Is er overeenkomst tussen uw vorming en/of opleiding met
alle door u beoefende activiteiten ?
Zo neen, omschrijf :
Zijn de beschikbare apparatuur en installaties en – eventueel – uw
medewerkers en de u ondersteunende diensten van die aard om u toe
te laten uw activiteiten in de beste omstandigheden uit te voeren ?
Zo neen, preciseer :
Preciseer het aantal werkuren per dag :
Werden overuren gepland ?
Zo ja, omschrijf :
Zal het geplande aantal werkuren een nadelige invloed
hebben op uw werk ?
Zijn er bepaalde werkomstandigheden die uw beroepsactiviteiten
nadelig kunnen beïnvloeden ?
Zo ja, omschrijf :

20.

ja

neen

ja

neen

ja

neen

ja

neen

ja

neen

Verzekerde waarborgen en bedragen per schadegeval

Burgerrechtelijke aansprakelijkheid
Lichamelijke letsels
Stoffelijke schade

max € 5.000.000,00
max € 250.000,00

per schadegeval, per verzekeringsjaar, ongeacht het aantal slachtoffers
21.

Aanvullende waarborgen

AMMA voorziet onderstaande aanvullende waarborgen :
Ongevallen patiënten
Rechtsbijstand en verhaal

max € 12.500,00 per schadegeval
max € 12.500,00 per schadegeval

Wenst u één of alle aanvullende waarborgen niet af te sluiten, vermeld dat dan hier :
Er zijn sublimieten van toepassing. AMMA verwijst naar de algemene voorwaarden voor meer informatie.
22.

Aanvullende waarborg Agressie en andere beroepsrisico’s (zie tabel hierna)

Wenst u de waarborg ‘Agressie en andere beroepsrisico’s’ toe te voegen aan uw
verzekering BA Beroep ?
Zo ja, welke formule wenst u te onderschrijven?

ja





neen

formule
formule
formule
formule

1
2
3
4

Begunstigde van de schadevergoeding - uittreksel uit de algemene voorwaarden :
“Begunstigde :
Behoudens andersluidende bepalingen, zal de schadevergoeding betaald worden aan
de verzekerde.
In geval van overlijden, zal de vergoeding, ten persoonlijke titel, uitbetaald worden
aan:
hetzij de echtgeno(o)t(e) van de verzekerde, noch uit de echt, noch van tafel
en bed, noch feitelijk gescheiden; hetzij de wettelijk samenwonende partner
van de verzekerde;
hetzij, bij ontstentenis, aan de wettelijke erfgenamen van de verzekerde.
In geval van ongeschiktheid, zal de vergoeding betaald worden aan de begunstigde
(basis begunstigde = het verzekerde slachtoffer).”
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Wenst u een andere begunstigde op te nemen dan voorzien in de algemene
voorwaarden?
Zo ja, wilt u dan hier de naam, nationaal nummer en adres van de begunstigde
bij overlijden vermelden :

ja

neen

Zo ja, wilt u dan hier de naam, nationaal nummer en adres van de begunstigde
in geval van ongeschiktheid vermelden :

23.

Anterioriteit

BELANGRIJK
De AMMA-polis verzekert uw burgerlijke beroepsaansprakelijkheid volgens het stelsel van het “schadeverwekkend
feit".
Aldus wordt uw aansprakelijkheid gewaarborgd voor alle activiteiten uitgevoerd tijdens de duur van de polis, zelfs
wanneer vorderingen tegen u worden ingediend na het einde van het contract ("posterioriteitsrisico").
Het posterioriteitsrisico wordt door ons verzekerd overeenkomstig de wettelijke verjaringstermijn van de
aansprakelijkheidsvordering.
Schade ingevolge activiteiten uitgevoerd vóór de aanvang van het contract, d.w.z. anterioriteit, wordt niet
automatisch verzekerd.
Informeer u, indien nodig, bij uw eventuele vorige verzekeraar(s) teneinde mogelijke dekkingshiaten te voorkomen.
Dient het anterioriteitsrisico verzekerd te worden ? (mits bijpremie)
Zo ja, gedurende hoeveel jaren :
24.

ja

neen

Verklaring (in te vullen door ALLE kandidaat-verzekerden)

Indien de gestelde vragen of de voorziene ruimte voor de waarborgen u niet voldoende mogelijkheid bieden om alle
nuttige verklaringen te verrichten, kunt u dit vak daarvoor gebruiken.

Iedere wijziging aan het risico zal door de voorsteller (verzekeringnemer) zo spoedig mogelijk aan de Maatschappij
worden medegedeeld.
Ik, ondergetekende, verklaar tot de statuten van AMMA VERZEKERINGEN toe te treden en er een « B.A. Beroep
verzekering » af te sluiten volgens de algemene voorwaarden van de polis AMMA VERZEKERINGEN en op grond van de
voorgaande verklaringen.
Ik, ondergetekende, bevestig de juistheid en oprechtheid van de voorgaande verklaringen, zelfs al werden ze niet
eigenhandig door mij geschreven.
Indien een definitieve polis opgemaakt wordt, zullen deze verklaringen als basis dienen voor het opstellen ervan en
zullen zij er integraal deel van uitmaken.
Elke handtekening dient voorafgegaan te worden door de eigenhandig geschreven woorden “gelezen en goedgekeurd”.
Opgemaakt te ………………………………………………………………

, op …………………/…………………/…………………………
De verzekeringnemer

…………………………………………………………………………………

Document terugsturen naar het volgende adres :
AMMA VERZEKERINGEN
KUNSTLAAN 39 BUS 1, 1040 BRUSSEL
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Bijlage : Tabel met formules, verzekerde kapitalen en premies van de waarborg ‘Agressie en andere beroepsrisico’s’
Waarborg
Formule

1

Maximale verzekerde kapitalen
2
3

4

Per schadegeval en per verzekerde, zullen de hiernavolgende waarborgen slechts éénmaal vergoed worden
ongeacht het aantal risico’s dat zich tijdens hetzelfde schadegeval heeft voorgedaan.
Lichamelijke schade

Verzekerd bij Agressie, Diefstal op personen met geweld of bedreiging / hold-up, Carjacking of Terrorisme (volgens
TRIP-voorwaarden)
Overlijden
Blijvende invaliditeit
Tijdelijke werkongeschiktheid
Aantal dagen (geen wachttijd)
Bedrag per dag
Medische behandelingskosten
Behandelingskosten esthetische schade
Materiële schade (vrijstelling: €125*)

5.000
5.000
2.500
10
250
1.250
1.250

10.000
10.000
5.000
20
250
2.500
2.500

20.000
20.000
10.000
40
250
5.000
5.000

125.000
100.000
2.500
10
250
1.250
1.250

Verzekerd bij Agressie, Vandalisme, (poging tot) Diefstal, Diefstal op personen met geweld of bedreiging / hold-up,
Carjacking of Terrorisme (volgens TRIP-conventie)
Schade aan beroepslokalen of gedeelten ervan
Schade aan / verlies van of diefstal van
beroepsgoederen

2.000
2.000

4.000
4.000

8.000
8.000

2.000
2.000

Kledij- en brilschade

1.000

2.000

4.000

1.000

Verlies, beschadiging of vernieling van waarden

2.000

4.000

8.000

2.000

2.000

4.000

8.000

2.000

(geen vergoeding voor voorwerpen met een
unitaire oorspronkelijke waarde hoger dan 2.000
EUR)
(niet verzekerd bij diefstal of poging tot diefstal)

(verzekerd bij Diefstal op personen met geweld of
bedreiging / hold-up)
Wedersamenstelling gegevens

Verzekerd bij Cyberaanval
Kosten
van
het
wedersamenstellen
beroepsgegevens
Rechtsbijstand en verhaal

van

Verzekerd bij Agressie, Vandalisme, (poging tot) Diefstal, Diefstal op personen met geweld of bedreiging / hold-up,
Carjacking, Reputatieschade, Stalking (belaging) en seksuele belaging, Cyberaanval of Terrorisme
Verhaal / verdediging / kosten informatica- en/of
communicatie- specialist (bij Reputatieschade,

5.000

10.000

20.000

5.000

Onvermogen van derden
Psychologische begeleiding

2.500

5.000

10.000

2.500

Stalking en seksuele belaging en Cyberaanval)

Verzekerd bij Agressie, Vandalisme, (poging tot) Diefstal, Diefstal op personen met geweld of bedreiging / hold-up,
Carjacking, Reputatieschade, Stalking (belaging) en seksuele belaging, Cyberaanval, Second-victim Trauma of
Terrorisme
Aantal sessies
Jaarlijkse bijdrage
Als waarborg in BA Beroep

4

8

16

4

50,00

100,00

200,00

132,00

Alle bedragen zijn telkens in EUR.
De vermelde premies zijn inclusief taksen en kosten en 10% commissie.
(*) De vrijstelling is niet van toepassing indien u minstens 3 verzekeringenscontracten bij AMMA hebt afgesloten op het
ogenblik van de schade.
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