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Inleiding
Welkom bij Hiscox. Overeenkomstig de geldende reglementering, laten wij de
documenten die de polis vormen vergezeld gaan van het vereiste informatieformulier,
dat de werking in de tijd beschrijft van de dekkingen die in werking treden door het
schadeverwekkend feit, de werking in de tijd beschrijft van de dekkingen die in werking
treden door de vordering, alsook de gevolgen beschrijft van de opeenvolging van
contracten die op verschillende wijzen in werking treden.
Wat de burgerlijke aansprakelijkheidsdekkingen van deze polis betreft, treedt de
dekking uitsluitend in werking door de vordering.
Wat eventuele aanvullende dekkingen betreft die betrekking hebben op schade die u
lijdt, treedt de dekking uitsluitend in werking door het schadeverwekkend feit.
Wij verzoeken u om het geheel van deze documenten, die zeer nauwkeurig de omvang
en voorwaarden van uw verzekeringsdekking vastleggen, aandachtig te lezen.
U en wij zijn de enige partijen aan deze polis. Behoudens andersluidende dwingende
wetsbepalingen, kan geen van de bepalingen van deze polis geïnterpreteerd worden als
zou deze, op welke manier dan ook, een voordeel verschaffen aan een derde. De polis
is onderworpen aan de dwingende wetsbepalingen van het Belgisch recht.
In het kader van deze polis hebben bepaalde woorden en uitdrukkingen die in vette
letters worden geschreven een specifieke betekenis, waarnaar wordt verwezen in
Rubriek I “Definities“.
Wij hebben bijzondere zorg besteed aan het opstellen van deze polis in een eenvoudig
taalgebruik, om de leesbaarheid en de begrijpbaarheid ervan te vergemakkelijken.
Indien nodig kan uw verzekeringstussenpersoon u alle nodige uitleg verschaffen opdat
u perfect geïnformeerd zou zijn.
De documenten die de polis vormen omvatten:
De bijzondere voorwaarden en elk eventueel aanhangsel;
De speciale voorwaarden (die overeenstemmen met de uitgeoefende activiteit)
De voorliggende algemene voorwaarden;
De vragenlijsten en onderschrijvingsformulieren en hun bijlagen, alsook alle door u
gedane verklaringen.
Indien er een tegenstrijdigheid of een dubbelzinnigheid zou bestaan tussen de
algemene voorwaarden en de bijzondere voorwaarden, dan zal de informatie in uw
bijzondere voorwaarden prevaleren.
Opdat uw polis in werking zou treden, dient u ons een geparafeerd en
ondertekend exemplaar van de bijzondere voorwaarden terug te bezorgen, en
dient u de verzekeringspremie te betalen.

Robert Childs
Voorzitter Hiscox Groep
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Definities
Bepaalde woorden in vette letters worden gebruikt in het kader van de polis.
Behoudens andersluidende bepaling hebben deze woorden, in het enkelvoud
of in het meervoud, de zelfde betekenis als diegene die hierna wordt bepaald,
onafhankelijk van de plaats waar deze worden gebruikt.

Aangestelde

Uw werknemers, en algemeen gesproken, iedere natuurlijke persoon die onder uw
gezag wordt geplaatst, weze het ten tijdelijken titel of permanent, met uitsluiting van
de personen waarvan de activiteit wordt uitgeoefend in overtreding van de wettelijke
bepalingen betreffende de illegale tewerkstelling.
In het kader van de aanvullende schadeverzekeringsdekkingen, betreft het begrip
aangestelde enkel de werknemers, de leerlingen, de stagiairs van de verzekerde,
alsook iedere persoon die zijn vrijwillige medewerking verleent aan de verzekerde.

Contract

Schriftelijk akkoord met betrekking tot het verstrekken door u, in het kader van uw
professionele activiteiten, van goederen of diensten.

Dekkingsplafond /
Professionele burgerlijke
aansprakelijkheidsplafond

Maximaal vergoedingsbedrag met betrekking tot de professionele burgerlijke
aansprakelijkheidsdekking, zoals vermeld in de tabel van de dekkingen van uw
bijzondere voorwaarden.

Derde

Iedere natuurlijke of rechtspersoon, met uitsluiting van de verzekerde en van zijn
aangestelden.
In geval van vordering tussen verzekerden met betrekking tot deze polis, worden
deze ten aanzien van elkaar als derden beschouwd voor wat betreft lichamelijke
schade en materiële of immateriële gevolgschade.

Dienst

Levering van de diensten die u verstrekt aan een klant in het kader van de uitvoering
van een contract.

Filiaal

Iedere rechtspersoon die uitdrukkelijk als dusdanig werd meegedeeld door de
verzekeringnemer die in de bijzondere voorwaarden wordt aangeduid op de datum
waarop deze polis in werking treedt, op voorwaarde dat:
• De verzekeringnemer of een verzekerde er de controle over heeft op datum van
de inwerkingtreding van de eerste verzekeringsperiode; en
• De professionele activiteit en het jaarlijks zakencijfer ervan uitdrukkelijk worden
meegedeeld in het kader van de bijzondere voorwaarden.
Met betrekking tot de huidige definitie wordt een vennootschap beschouwd als onder
de controle van een andere wanneer deze laatste rechtstreeks of onrechtstreeks
een gedeelte van het kapitaal aanhoudt dat recht geeft op de meerderheid van de
stemrechten in de algemene vergaderingen van deze vennootschap.

Franchise

Het deel van de schade en/of de kosten, met uitzondering van de
verdedigingskosten, dat ten laste van de verzekerde blijft, en waarboven de dekking
van de verzekeraar wordt uitgeoefend.

Goed

Lichamelijk of onlichamelijk roerend goed dat u levert aan een klant in het kader van
de uitvoering van een contract, in het bijzonder iedere presentatie, studie, rapport,
synthese of ieder ander document, op welke drager dan ook, alsook ieder materiaal en
bestand.

Klant

Iedere natuurlijke of rechtspersoon waarmee u een contract heeft gesloten in het kader
van uw professionele activiteiten.

Nadekkingsperiode

Periode van bijkomende dekking van 3 jaar die begint te lopen vanaf de datum van
opzegging of beëindiging van deze polis, of die volgt op de intrekking van een (of
meerdere) dekking(en).
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Polis

Contract « Professionele verzekeringen » gesloten tussen de verzekeraar en de
verzekeringnemer die in de bijzondere voorwaarden wordt vermeld, dat wordt
gevormd:
• Door de voorliggende algemene voorwaarden;
• Door de speciale voorwaarden;
• Door de bijzondere voorwaarden en hun aanhangsels;
• Door de vragenlijsten en de onderschrijvingsformulieren en hun bijlagen, alsook door
alle door u gedane verklaringen.

Professionele activiteiten

De activiteiten, zoals gedefinieerd in het kader van uw bijzondere voorwaarden, ten
professionelen titel door u uitgeoefend.

Reddingskosten

Kosten die u heeft moeten aangaan als gevolg van een vordering die tegen u wordt
ingesteld of naar aanleiding van het voorvallen van een schadeverwekkend feit dat
een gedekt schadegeval met zich kan meebrengen, die wij ten laste zullen nemen op
voorwaarde dat:
• Zij omwille van een schade die valt onder Rubriek II «Beschrijving van de dekkingen»
in deze algemene voorwaarden werden aangegaan door u, uit eigen beweging of op
vraag van ons, met de uitsluitende bedoeling om de gevolgen, in het bijzonder de
financiële, van dit schadeverwekkend feit of van deze vordering te voorkomen of
te verminderen, wanneer deze werden aangegaan als een goede huisvader; en
• Zelfs wanneer de genomen maatregelen zonder resultaat zouden zijn geweest.

Schade

Lichamelijke schade, materiële schade en/of immateriële schade.
• Lichamelijke schade – betekent een aantasting van de fysieke, psychologische of
morele integriteit, ondergaan door een natuurlijk persoon.
• Materiële schade – betekent de vernietiging, de beschadiging of de verdwijning van
een zaak of substantie, alsook iedere fysieke aantasting van dieren.
• Immateriële schade – betekent het financieel nadeel dat volgt uit het verlies van
het genot van een recht, uit de onderbreking van een dienst die wordt geleverd
door een persoon of door een roerend of onroerend goed, of uit het verlies van
een voordeel. De immateriële schade is gevolgschade wanneer deze volgt uit
een gedekte lichamelijke schade of materiële schade. De immateriële schade
is geen gevolgschade wanneer deze niet volgt uit een gedekte lichamelijke
schade of materiële schade, of wanneer deze voorvalt zonder dat er sprake is van
lichamelijke schade of materiële schade.

Schadegeval(len)

• Met betrekking tot de professionele burgerlijke aansprakelijkheidsdekkingen:
schade of geheel van schades die worden veroorzaakt aan een of meer derden/
aangestelden, die de aansprakelijkheid van de verzekerde met zich meebrengen,
die voortvloeien uit een schadeverwekkend feit en die het onderwerp hebben
uitgemaakt van een of meerdere vorderingen.
• Met betrekking tot de aanvullende schadeverzekeringsdekkingen: ieder
schadeverwekkend feit dat is voorgevallen tijdens de verzekeringsperiode en dat
onze dekking met zich kan meebrengen.

Schadeverwekkend feit

• Met betrekking tot de professionele burgerlijke aansprakelijkheidsdekkingen: feit,
daad of gebeurtenis die de oorzaak is van een schadegeval of die vatbaar is om
het onderwerp uit te maken van een vordering.
• Met betrekking tot aanvullende schadeverzekeringsdekkingen: feit, daad of
gebeurtenis die aan de oorzaak ligt van een schade.
• Een geheel van schadeverwekkende feiten met dezelfde technische oorzaak
wordt gelijkgesteld met een enkel schadeverwekkend feit.

Subplafond

Maximaal vergoedingsbedrag met betrekking tot een specifieke dekking, zoals
vermeld in de tabel van de dekkingen van uw bijzondere voorwaarden, dat in de plaats
komt van het Professionele burgerlijke aansprakelijkheidsplafond indien het van
toepassing is op een schadegeval.
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Verdedigingskosten

Kosten en erelonen van alle aard die betaald zijn door de verzekerde voor zijn
verdediging, in het kader van een minnelijke, arbitrale of gerechtelijke regeling van een
schadegeval of van een schadeverwekkend feit dat een schadegeval zou kunnen
uitmaken, in het bijzonder de kosten en erelonen van de deskundigen en advocaten,
met uitzondering van de veroorzaakte interne kosten voor de verzekerde (in het
bijzonder algemene kosten en salarissen).

Vervuiling

Alle schade veroorzaakt door de uitstoot, de verspreiding of de lozing van elke
vaste , vloeibare of gasvormige materie in de atmosfeer, de bodem, water, alsook
de productie van geuren, geluiden, trillingen, golven, radiaties, uitstralingen, of
temperatuurschommelingen die de gewone lasten van nabuurschap te boven gaan.
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Verworven of opgerichte entiteit • Iedere rechtspersoon die de verzekeringnemer of een verzekerde zoals aangeduid
in de bijzondere voorwaarden verwerft of opricht, rechtstreeks of onrechtstreeks,
gedurende de verzekeringsperiode, en die dezelfde professionele activiteiten
uitoefent als de verzekeringnemer en een zakencijfer van minder dan 20% van
deze laatste realiseert, indien zij buiten de Verenigde Staten en Canada is gevestigd
en op voorwaarde dat deze rechtspersoon geen kennis heeft van enige vordering
die tegen haar werd ingesteld op de datum waarop zij verworven werd; of
• Iedere rechtspersoon die de verzekeringnemer of een verzekerde zoals
aangeduid in de bijzondere voorwaarden verwerft of opricht gedurende de
verzekeringsperiode, die een zakencijfer van meer dan 20% van het zakencijfer
van de verzekeringnemer heeft en/of gevestigd is in de Verenigde Staten of
Canada, op voorwaarde dat de verzekerde ons schriftelijk heeft geïnformeerd over
de verwerving of de oprichting van deze rechtspersoon binnen de 30 dagen volgend
op de datum waarop deze werd gerealiseerd, en dat wij hebben aanvaard om
deze rechtspersoon op te nemen in deze polis, in voorkomend geval aan nieuwe
voorwaarden.
In het kader van deze definitie dient « verwerven » en « oprichten » respectievelijk
te worden begrepen als het in bezit krijgen en het bezitten van een gedeelte van
het kapitaal dat recht geeft op de meerderheid van de stemrechten in de algemene
vergaderingen van de verworven of de opgerichte vennootschap.
Verzekeraar/wij/ons/onze

De verzekeringsmaatschappij die wordt geïdentificeerd in de bijzondere voorwaarden
van de polis.

Verzekerde/u/uw

De natuurlijke of rechtspersoon of personen aangeduid in de bijzondere voorwaarden
die eveneens de verzekeringnemer zijn of, in voorkomend geval, de filialen van deze
persoon of personen, en de verworven entiteiten en of opgerichte entiteiten.

Verzekeringnemer

Natuurlijke of rechtspersoon of –personen, die worden aangeduid in de bijzondere
voorwaarden, die de polis ondertekent.

Verzekeringsperiode

Geldigheidsperiode van de polis tussen:
• De datum van inwerkingtreding die wordt vermeld in de bijzondere voorwaarden en
de eerste datum van verlenging die wordt vermeld in de bijzondere voorwaarden; of
• Twee opeenvolgende jaarlijkse vervaldata; of
• De laatste jaarlijkse vervaldatum en de datum van opzegging of van beëindiging van
de polis.

Vordering

Elke schriftelijke vervolging van uw aansprakelijkheid naar aanleiding van een
schadegeval.
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Rubriek II

Beschrijving van de dekkingen
In het kader en aan de voorwaarden van deze polis, dekken wij u voor de risico’s en/of
financiële gevolgen van, al naargelang het geval, uw burgerlijke aansprakelijkheid of de
schade die u lijdt.

Sectie I:
Professionele burgerlijke
aansprakelijkheid

Onder voorbehoud van de uitsluitingen vermeld in de polis en in de speciale
voorwaarden, dekken wij, onder aftrek van de franchise en binnen de grenzen van
het Professionele burgerlijke aansprakelijkheidsplafond of van ieder toepasselijk
subplafond, de financiële gevolgen van de burgerlijke aansprakelijkheid die u
kan oplopen in het kader van de uitvoering, door u of uw aangestelden, van uw
contractuele of quasi-contractuele verbintenissen voor een klant met betrekking tot uw
professionele activiteiten of in het kader van de promotie daarvan, en dit wanneer
deze uitvoering of deze promotie aanleiding geeft tot een vordering door een derde ten
aanzien van u met betrekking tot lichamelijke, materiële of immateriële schade, al dan
niet gevolgschade.

Sectie II
Burgerlijke aansprakelijkheid
uitbating
Deel I:
Schade veroorzaakt aan
derden
A. Lichamelijke schade,
materiële schade en/of
immateriële gevolgschade

Wij vergoeden lichamelijke schade, materiële schade en/of immateriële
gevolgschade veroorzaakt aan derden, in het bijzonder:

1. Toevertrouwde goederen

aan de goederen die u werden toevertrouwd door derden om uw professionele
activiteit uit te oefenen buiten de uitvoering van een contract

2. Tijdelijk huurrisico

die voortkomt uit een brand en/of elektrische storing en/of water- of vloeistoflek en/of
een explosie die ontstond in de gebouwen of de gronden, in de vaste installaties of bij
gebouwen die u huurt of die u bezet gedurende maximaal 30 opeenvolgende dagen

3. Artikel 544

die voortkomt uit een vordering wegens burenhinder op grond van artikel 544 van het
Belgisch Burgerlijk Wetboek of op grond van een gelijkaardige buitenlandse bepaling.

4. Arbeidsongeval

die voortkomt uit een regres door de «Arbeidsongevallenverzekeraar» uitsluitend voor
lichamelijke schade geleden door uw aangestelden

5. Telewerk

die voortkomt uit tijdelijk of permanent telewerken van uw aangestelden in het kader
van telewerkakkoorden, op voorwaarde dat deze aangestelden hun professionele
telewerkactiviteit aan hun « woningverzekeraar » hebben aangegeven.

6. Verbouwingen

die voortkomt uit bouwwerkzaamheden, onderhouds- of renovatiewerken die u doet
uitvoeren voor uw eigen rekening aan gebouwen die u permanent bezet voor de
uitoefening van uw professionele activiteit.
De dekking is beperkt tot werken die €150.000 (excl. belasting) niet overstijgen en
wordt toegekend op voorwaarde:
• dat u geen afstand heeft gedaan van uw regres tegen de bouwondernemingen; en
• dat u van deze bouwondernemingen een verzekeringsattest heeft verkregen
betreffende een verzekeringscontract dat in voege is op de dag van het
schadegeval en dat hun burgerlijke aansprakelijkheid betreffende hun
professionele activiteit dekt.
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7. Diefstal door
aangestelden

in uw hoedanigheid van principaal die voortkomt uit diefstal en andere frauduleuze toeeigeningsdelicten en:
• begaan door uw aangestelden in de uitoefening en naar aanleiding van hun
functies; of
• als gevolg van een nalatigheid begaan door uw aangestelden, naar aanleiding
van een professionele verplaatsing bij derden, die heeft bijgedragen aan de
vergemakkelijking van de toegang aan de daders of medeplichtigen van de diefstal
tot de plaats waar de ontvreemde goederen zich bevonden.

8. Voertuigen van derden

aan de voertuigen die geparkeerd zijn in de parkings waarvan u de eigenaar, huurder,
bruiklener of houder bent, op voorwaarde dat de benadeelde derden geen enkele
aansprakelijkheid aanvaarden met betrekking tot het voorvallen van het schadegeval.

9. Accidentele vervuiling

die voortkomt uit een accidentele vervuiling, uitsluitend in het kader van het gebruik of de
werking van het materiaal of van de installaties waarvan de verzekerde de bewaring heeft.
Onder accidenteel verstaat men iedere plotse, onvoorziene gebeurtenis die van
buiten het slachtoffer of de beschadigde zaak komt, zoals de breuk van een stuk, een
machine of een installatie, de onvoorziene ontregeling van een mechanisme, een foute
manoeuvre, alsook een brand, een ontploffing, een waterschade.

10. Persoonlijke voorwerpen
van derden

aan de kledij en de persoonlijke voorwerpen die bezoekende derden tijdens hun
aanwezigheid in uw lokalen plaatsen of achterlaten in hun voertuig dat tijdens dezelfde
periode wordt geparkeerd op uw private parkeerplaatsen, op voorwaarde dat deze private
parkeerplaatsen het voorwerp uitmaken van een permanente videobewaking of bewaking.

11. Beurzen, tentoonstellingen Die voortkomt uit:
• uw deelname aan beurzen, tentoonstellingen, congressen, seminaries of
vergaderingen als exposant of niet-organiserende deelnemer;
• de organisatie voor uw eigen interne noden van recepties of vergaderingen.
12. Voedselvergiftiging

door de dranken of de voedingswaren die u ter beschikking stelt voor uw eigen
interne noden (bedrijfsrestaurant, automaat, receptie door u georganiseerd voor
uw eigen rekening). Deze dekking dient te worden begrepen als een afwijking van
uitsluiting nr. 20 van afdeling 2 van Rubriek III, Sectie II «Specifieke uitsluitingen voor de
burgerlijkeaansprakelijkheid Uitbating».

13. Medische dienst

waarbij uw aansprakelijkheid in het gedrang kan komen omwille van de gebrekkige
werking of organisatie van uw interne medische dienst of uw interne dienst voor
preventie en bescherming op het werk.

B. Immateriële schade die
geen gevolgschade is

Wij vergoeden de immateriële schade die geen gevolgschade is, veroorzaakt aan
derden in de mate waarin zij het gevolg zijn van plots vallen, omverwerpen, breken,
scheuren of de plotse vernietiging van een roerend of onroerend goed, of van branden
of explosies.

Deel II:
Verdedigingskosten in het
kader van strafvervolgingen

Wij vergoeden de verdedigingskosten in het kader van een strafprocedure die wordt
ingeleid voor de rechtbanken gedurende de verzekeringsperiode, tegen u of tegen
een van uw aangestelden voor feiten die werden begaan tijdens de uitoefening
van hun functies, en gegrond op een beweerdelijke overtreding van een wet of een
reglement volgend op een schade zoals bedoeld in de huidige Sectie 2 «Burgerlijke
Aansprakelijkheid Uitbating».
Deze verdedigingskosten worden vergoed:
• onder voorbehoud dat zij werden gemaakt met onze voorafgaande schriftelijke
toestemming;
• op vertoon van de stavingsstukken van de gemaakte kosten;
• binnen de grenzen van het Professionele burgerlijke aansprakelijkheidsplafond
uitbating.
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Rubriek III

Dekkinguitsluitingen
Naast de uitsluitingen uit uw bijzondere en speciale voorwaarden, dekt de polis de
volgende risico’s en schades niet.

Sectie I:
Algemene uitsluitingen
1. Gebrek aan eenkanselement

De schades mogen geen gebrek aan kans- of toevallig element vertonen.

2. Opzettelijke/frauduleuze fout
van de verzekerde

De risico’s die inherent zijn aan of de schades die voortkomen uit feiten of
handelingen die frauduleus, met kwaad opzet, oneerlijk of met bewuste miskenning
van de rechten van anderen of van de regels van de kunst en/of de gebruiken
van het beroep, of met miskenning van de geldende wettelijke, reglementaire of
administratieve bepalingen, werden begaan, en waarbij deze feiten of handelingen
door u of uw aangestelden werden begaan en, in het laatste geval, indien zij werden
begaan op uw instructie of indien zij door u werden getolereerd.

3. Bevel van de overheid van
openbaar gezag

De risico’s die inherent zijn aan of de schades die voortkomen uit de uitvoering van
een bevel van een overheid van openbaar gezag, zoals nationalisering, confiscatie,
opvordering, onteigening, toe-eigening, beslag of vernietiging van goederen, alsook
diegene die voortkomen uit een onderzoek van dergelijke overheid.

4. Taksen en belastingen

Iedere belasting, taks, sociale bijdrage of equivalent, te uwen laste gelegd.

5. Verliezen en beheerskosten
geleden door de verzekerde

De risico’s die inherent zijn aan of de schades die overeenstemmen met uw eigen
exploitatieverliezen, uw verlies aan voordelen of cliënteel, gederfde besparingen
of inkomsten, met inbegrip van de kosten en uitgaven van beheer om deze te
verzachten, alsook de schadelijke gevolgen die eruit zouden kunnen voortkomen.

6. Sommen die de geleden
schade niet weerspiegelen

Iedere som die te uwen laste wordt gelegd en die niet de werkelijk geleden schade
weerspiegelt, in het bijzonder:
• De boetes, dwangsommen, kosten gedragen in uitvoering van een rechterlijk
bevel tegen u, alsook de zgn. ‘punitive damages’ en ‘exemplary damages’ en
gelijkaardige vergoedingen;
• De schadevergoedingen die contractueel te uwen laste worden gelegd, zoals de
contractuele schadevergoedingen en de schadebedingen.

7. Correctieve maatregelen

De middelen, van welke aard ook, die u in het werk heeft gesteld met het doel
de ontoereikendheid, de werkings- of prestatiegebreken, van de diensten en/of
goederen, of de volledige of gedeeltelijke niet-uitvoering van uw verbintenissen in
het kader van de verplichtingen die u bent aangegaan ten aanzien van de klant, te
remediëren, en ongeacht of de remedie in de praktijk overeenstemt met een reparatie
of een vervanging.
Deze uitsluiting is niet van toepassing op de reddingskosten die worden bedoeld in
Rubriek IV “Vergoedingsgids”, sectie 1, deel 1 A.4.
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8. Relaties met de commerciële
partners

De risico’s die inherent zijn aan of de schades die voortkomen uit ieder geschil met
een van uw commerciële partners, in het bijzonder uw verkopers, distributeurs,
fabrikanten, leveranciers, licentiehouders, tussenpersonen of afnemers, in het
bijzonder in de mate waarin de vordering gegrond is op:
• De betaling van commissies, royalties, honoraria, prijzen of van iedere andere
retributiemodaliteit waartoe u zich ten aanzien van hem heeft verbonden ;
• Ieder verzoek van vergoedende aard behalve ten titel en binnen de grenzen van
de verzoeken die worden gedaan door een klant van de partner in kwestie in
het kader van een vordering ten aanzien van hem die volledig of gedeeltelijk
betrekking heeft op uw aansprakelijkheid ;
• Uw beslissing om uw commerciële relatie ermee geheel of gedeeltelijk op te
schorten of stop te zetten, met uitzondering van een exceptie van niet-uitvoering.

9. Onrechtmatige economische
praktijken

De risico’s die inherent zijn aan of de schades die voortkomen:
• Uit uw betrokken aansprakelijkheid op grond van de aankoop, de verkoop, de
ruil of de onderhandeling van aandelen of maatschappelijke waardepapieren of
van iedere andere titel, van misbruik van informatie die daarmee verband houdt,
of de niet-naleving van de geldende beurs- en financieelrechtelijke wettelijke en
reglementaire bepalingen;
• Uit uw betrokken aansprakelijkheid inzake mededingingsbeperkende praktijken,
in het bijzonder tarifaire transparantie, afspraken, misbruik van machtspositie of
concentraties;
• Uit uw betrokken aansprakelijkheid op grond van uw verklaringen, bevestigingen,
informaties met betrekking tot uw rekeningen, rapporten, financiële documenten
en/of met betrekking tot uw financiële resultaten;
• Van iedere inbreuk door u op de wettelijke en reglementaire bepalingen in fiscale
zaken, met inbegrip van de verhogingen of alle andere verbintenissen te uwen
laste, met inbegrip van de betaling van de BTW of iedere andere gelijkgestelde
belasting;
• Van iedere inbreuk door u op een fiduciaire verbintenis waartoe u gehouden bent.

10. Misleidende reclame

De risico’s die inherent zijn aan of de schades die voortkomen uit iedere misleidende
reclame in het kader van de promotie van uw professionele activiteiten, goederen
of diensten.
Deze uitsluiting is niet van toepassing op de risico’s die inherent zijn aan of de
schades die voortkomen uit inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van
derden in het kader van uw professionele activiteiten, zijnde de namaak van
auteursrechten, met inbegrip van inbreuken op het morele recht, de merken, de
tekeningen en modellen, van het recht sui generis van producenten van databanken
alsook daden van parasitisme, van onrechtmatige toe-eigening van onderscheidende
tekens van derden of van handelspraktijken die een risico op verwarring inhouden
met de producten en/of diensten van een derde.

11. Deloyale concurrentie

De risico’s die inherent zijn aan of de schades die voortkomen uit daden van deloyale
concurrentie met uitzondering van diegene die gedekt zijn onder de onderschreven
dekkingen, met name de daden van laster, daden van parasitisme, onrechtmatige
toe-eigening van maatschappelijke benaming, handelsnaam of uithangbord, of de
handelspraktijken die erop gericht zijn verwarring te scheppen bij het publiek met
betrekking tot de goederen en/of diensten.

12. Spamming

De risico’s die inherent zijn aan of de schades die voortkomen uit uw inbreuken op
de toepasselijke wetgeving en reglementeringen inzake de commerciële prospectie,
met name ieder ongevraagd verzenden van commerciële communicaties per e-mail,
telefoon, fax en/of automatische telefoon.
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13. Vorderingen tussen
verzekeringen

De immateriële schade die geen gevolgschade is die voortkomt uit een vordering
tussen verzekerden.

14. Natuurrampen

De risico’s die inherent zijn aan of de schades die voortkomen uit natuurrampen,
waaronder overstromingen, aardbevingen, vulkaanuitbarstingen, vloedgolven,
overstromingen, stormen of andere natuurrampen.

15. Conflicten

De risico’s die inherent zijn aan of de schades die voortkomen uit oorlogen,
gewapende gevechten, burgerlijke onlusten of conflicten, waaronder rellen,
volksbewegingen, sociale conflicten, stakingen en lock-out.

16. Terrorisme

De risico’s die inherent zijn aan of de schades die voortkomen uit daden of
dreigingen van terrorisme of sabotage, geïsoleerd of in het kader van georganiseerde
daden, in het bijzonder door het gebruik van kracht of geweld, door iedere persoon
of groep van personen die voor eigen rekening handelen of voor rekening van een
regering of een publieke overheid, wat het motief ook zij.

17. Nucleair

De risico’s die inherent zijn aan of de schades die voortkomen:
I. Uit iedere soort van nucleaire materie, reactie of straling, of van iedere
radioactieve besmetting;
II. Uit iedere dienst en/of ieder goed dat op welke manier ook hetgeen hoger
beschreven werd onder (i) inhoudt, impliceert of daarmee verband houdt, of
ook de opslag, de bewaring, de overdracht of de vernietiging hetgeen hoger
beschreven werd onder (i) inhoudt, impliceert of daarmee verband houdt;
III. Uit iedere verrichting die plaatsvindt op een site of in een gebouw waarin een
dienst en/of goed zoals hierboven beschreven onder (i) en (ii) plaatsvindt of in een
gebouw dat dergelijke dienst en/of goed bevat.

18. Elektrische velden

De risico’s die inherent zijn aan of de schades die voortkomen uit de productie door
ieder apparaat van elektrische of magnetische velden of van elektromagnetische of
ioniserende stralingen.

19. Solidaire verplichtingen

De risico’s die inherent zijn aan of de schades die voortkomen uit het aangaan van
contractuele verplichtingen door u, die tot voorwerp hebben of erop gericht zijn om
uw aansprakelijkheid uit te breiden of te verzwaren ten aanzien van het gemeen
contractenrecht en de gebruiken van het beroep, in het bijzonder:
• De afstand of de beperking van het vorderingsrecht ten aanzien van iedere
persoon (waaronder uw onderaannemers, mede-aannemers, leveranciers,
of dienstverleners), waarvan de aansprakelijkheid op grond van hetzelfde
schadeverwekkend feit in het gedrang zou kunnen komen, alsook iedere
overdracht vaan aansprakelijkheid of iedere garantieovereenkomst;
• De solidaire verplichtingen als gevolg van, in het bijzonder, uw deelname aan een
associatie of een overeenkomst met dat effect.
Niettemin is de uitsluiting, met betrekking tot de voorgaande titel, niet van toepassing
in de mate waarin u de begunstigde blijft van het daadwerkelijke verhaal ten aanzien
van de betrokken persoon.
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Bovendien is deze uitsluiting niet van toepassing op de risico’s die inherent zijn
aan of de schades die voortkomen uit overeenkomsten tot overdracht van de
burgerlijke aansprakelijkheid, garantieovereenkomsten, afstanden van verhaal die zijn
tussengekomen tussen de verzekerde en:
– De Belgische staat, de overheid, de federale entiteiten, de publieke of semipublieke instellingen of organismen;
– De buitenlandse staten, de buitenlandse administraties of publieke
ondernemingen;
– De organisatoren van beurzen en tentoonstellingen, de verhuur- en
verpachtingsondernemingen; en
– De eigenaars van de onroerende goederen die worden gebruikt door de
verzekerde in het kader van de professionele activiteiten.
20. Stopzetting van activiteit

De risico’s die inherent zijn aan of de schades die voortkomen uit een volledige of
gedeeltelijke niet-uitvoering van de verplichtingen die u bent aangegaan:
• Als gevolg van de stopzetting van uw professionele activiteiten of van de
bedrijfstak van uw professionele activiteiten;
• In verband met een toestand van stopzetting van betalingen, een opening van
een collectieve procedure of financiële moeilijkheden, in het bijzonder wanneer
deze zouden voortvloeien uit de opschorting of de definitieve niet-uitvoering door
uw onderaannemer, van de bedoelde verplichtingen, gerechtvaardigd door uw
onvermogen om hun schuldvorderingen op u te voldoen.

21. Tienjarige aansprakelijkheid

De risico’s die inherent zijn aan of de schades met betrekking tot de tienjarige
aansprakelijkheid (artikel 1792 Burgerlijk Wetboek), de garanties van goede werking
(artikel 1649bis en volgende van het Burgerlijk Wetboek) of van volledige voltooiing of
gelijkwaardige garanties uit buitenlandse reglementeringen.

22. Verplichte verzekering
motorrijtuigen

De risico’s die inherent zijn aan of de schades met betrekking tot de
bepalingen van de Wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte
aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, of het buitenlandse equivalent
ervan, veroorzaakt door de motorrijtuigen op het land, hun aanhangwagens of
semi-aanhangwagens, waarvan de verzekerde de eigendom, de bewaring of het
gebruiksrecht heeft, met inbegrip van hun accessoria of de elementen die worden
vervoerd, van welke aard ook.

23. Patenten en geheimen

De risico’s die inherent zijn aan of de schades die voortkomen uit een inbreuk op
patenten, uitvindingen, patenteerbaar of niet, fabrieksgeheimen.

24. Fabrieksgeheimen in de
Verenigde Staten en Canada

De risico’s die inherent zijn aan of de schades die voortkomen uit inbreuken op
fabrieksgeheimen (‘trade secrets’):
• Vastgesteld in de Verenigde Staten of in Canada; of
• Indien uw aansprakelijkheid op grond van dergelijke inbreuk wordt onderzocht
of weerhouden, op welke basis dan ook, door elke Amerikaanse of Canadese
rechtsinstantie, met inbegrip van arbitrale instanties, en/of onder toepassing van
het Amerikaans of het Canadees recht;

25. Goede zeden

De risico’s die inherent zijn aan of de schades die voortkomen uit inbreuken op de
openbare orde of de goede zeden.

26. Maatsschappelijke
mandatarissen

De risico’s die inherent zijn aan of de schades met betrekking tot de
aansprakelijkheid van de vennootschapsrechtelijke mandatarissen, bestuurders in
rechte of in feite of hun buitenlandse equivalenten.

12

27. Sociaal beheer

De risico’s die inherent zijn aan of de schades die voortkomen:
• Uit uw betrokken aansprakelijkheid met betrekking tot de oprichting of het
beheer van ieder plan waarvan de werknemers de begunstigden zijn, in het
bijzonder groepsverzekeringen, ziekteverzekeringen, stock option plannen, of
met betrekking tot de niet-naleving door u van de wettelijke en reglementaire
bepalingen in pensioenzaken;
• Uit uw betrokken aansprakelijkheid voor een wanprestatie door u met betrekking
tot uw verbintenissen ten aanzien van uw directeurs, vennootschapsrechtelijke
mandatarissen, aandeelhouders, bestuurders en/of werknemers, in het bijzonder
met inbegrip van delicten die werden aangevat door u of van gebrek aan loyauteit
ten aanzien van de onderneming.

28. Arbeidsovereenkomst

De risico’s die inherent zijn aan of de schades die voortkomen uit ieder geschil
met betrekking tot het sluiten, de uitvoering of de beëindiging van iedere
arbeidsovereenkomst die door u of door eenieder die voor uw rekening handelt
werd gesloten met het oog op uw interne noden, in het bijzonder voor gevallen van
discriminatie of pesterijen.

29. Verlies van data

De risico’s die inherent zijn aan of de schades die voortkomen uit een verlies van
data, bestanden of programma’s, in afwezigheid van effectieve opslagprocedures die
door u werden geïmplementeerd.

30. Kansspel

De risico’s die inherent zijn aan of de schades die voortkomen uit de uitbating van
kans- of casinospelen of weddenschappen.

31. Medische
aansprakelijkheid

De risico’s die inherent zijn aan of de schades die voortkomen uit de
medische burgerlijke aansprakelijkheid en die het voorwerp uitmaken van een
verzekeringsverplichting.

32. Medische hulpmiddelen

De schades die worden veroorzaakt door ieder medicijn zoals bepaald in de Wet van
25 maart 1964 of ieder medisch hulpmiddel.

33. Inzamelen van gegevens

De risico’s die inherent zijn aan of de schades die voortkomen uit de inzameling
en/of de behandeling van persoonsgegevens door u of door eenieder die voor
uw rekening handelt, in overtreding van de geldende wettelijke of reglementaire
bepalingen.

34. Tabak

De risico’s die inherent zijn aan of de schades:
• Met betrekking tot de diensten en/of goederen die worden geleverd in de
behandeling, het ontwerp, de productie, de distributie of de promotie van tabak
of producten die tabak bevatten, of met betrekking tot hun verpakking of hun
etiketten;
• Die voortkomen uit het gebruik van tabak.
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Sectie II:
Specifieke uitsluitingen voor de
burgerlijke aansprakelijkheid
uitbating
1. Professionele burgerlijke
aansprakelijkheid

De risico’s die inherent zijn aan of de schades met betrekking tot Rubriek
II “Beschrijving van de dekkingen”, Sectie I “Professionele burgerlijke
aansprakelijkheid”.

2. Gemotoriseerde voertuigen
over land

De schades veroorzaakt aan of door gemotoriseerde voertuigen over land die
niet uitdrukkelijk worden gedekt in het kader van de garantie die wordt bedoeld in
Rubriek II « Beschrijving van de dekkingen », Sectie II, Deel I, artikel A.8.

3. Water-, spoor- of
luchtvoertuigen

De schades veroorzaakt aan of door ieder vliegtuig of ieder ander water-, spoor- of
luchtvoertuig, of die voortkomen uit de eigendom, het besturen, de bewaring, het
gebruik of het onderhoud van dergelijke voertuigen.

4. Aangestelden

De risico’s die inherent zijn aan of de schades die voortkomen uit de persoonlijke
aansprakelijkheid van uw aangestelden, met uitzondering van de kosten die volgen
uit een strafrechtelijke vordering, onder de voorwaarden in het kader van de garantie
«Verdedigingskosten in het kader van strafvervolgingen».

5. Huurrisico’s boven de 30
dagen

De risico’s die inherent zijn aan of de schades die voortkomen uit een brand en/of
elektrische storing en/of water- of vloeistoflek en/of een explosie die ontstond in de
gebouwen of de gronden, in de vaste installaties of bijgebouwen die u huurt of die u
bezet voor een periode van meer dan 30 opeenvolgende dagen.

6. Alle schades aan roerende
goederen

De schades die optreden aan de roerende goederen waarvan u de eigenaar,
huurder of bruiklener bent.

7. Opzettelijke vervuiling

De risico’s die inherent zijn aan of de schades die voortkomen uit een opzettelijke
vervuiling, met name diegene die niet toevallig, onvoorzien, plots en onvrijwillig zijn
ontstaan.

8. Milieuschades

De risico’s die inherent zijn aan of de schades die voortkomen uit een vervuiling
van de omgeving, de natuurlijke grondstoffen en milieus, de sites en landschappen,
de dier- en plantensoorten, alsook ieder gevolg dat de biologische diversiteit en het
biologische evenwicht aantast.

9. Vervuiling in de Verenigde
Staten en in Canada

De schades die voortkomen uit een vervuiling, al dan niet opzettelijk, die
plaatshebben of geleden werden in de Verenigde Staten en Canada.

10. Geklasseerde installaties

De risico’s die inherent zijn aan of de schades die voortkomen uit installaties
die geklasseerd zijn overeenkomstig de wetgeving, wanneer deze installaties
onderworpen zijn aan een exploitatievergunning die door de bevoegde overheden
wordt afgegeven.

11. Offshore platformen

De schades veroorzaakt door of aan een van uw aangestelden op een offshore
platform, die zijn voorgevallen tussen het vertrek op eender welk transportmiddel, tot
op het ogenblik waarop hij terug aan land is.
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12. Sportieve
ontspanningsactiviteiten,
crèche, reizen

De risico’s die inherent zijn aan of de schades die voortkomen uit de organisatie of
de uitvoering van sportactiviteiten, vakantiejeugdwerkingen, ontspanningscentra of
crèches, reizen en/of verblijven of iedere andere gelijkaardige activiteit, indien deze
activiteiten onderworpen zijn aan een wettelijke verzekeringsverplichting, met inbegrip
van alle diensten die geleverd kunnen worden met betrekking tot deze activiteiten
(in het bijzonder de reservering van accommodatie, aflevering van vervoersbewijzen,
waardebons voor accommodatie of restaurants, bezoeken).

13. Asbest

De risico’s die inherent zijn aan of de schades die voortkomen uit (i) de ontginning,
de behandeling, productie, het gebruik, het testen, de eigendom, de verkoop of de
verwijdering van asbest, asbestvezels, of van materialen die asbest bevatten, of (ii)
de blootstelling aan asbest, asbestvezels, of aan materialen die asbest bevatten,
of (iii) fouten of nalatigheden in de bewaking, de instructies, de aanbevelingen,
de documenten, de waarschuwingen of de raadgevingen die werden gegeven of
gegeven zouden zijn geweest in verband met asbest, asbestvezels, of materialen die
asbest bevatten.

14. Niet-aansluiting bij
het Belgisch sociale
zekerheidsregime

De schades die voortkomen uit ongevallen, ziekten of aandoeningen van een
van uw aangestelden, indien deze niet is aangesloten bij een Belgisch sociale
zekerheidsregime.

15. Telewerken

De schades die veroorzaakt worden aan de roerende of onroerende goederen
die worden gebruikt of bezet door uw aangestelden die tijdelijk of permanent
telewerken.

16. Waardepapieren en
betalingseffecten, juwelen,
identiteitsstukken

De schades die voortkomen uit de verslechtering, de verdwijning, of de diefstal
van contant geld en bankbiljetten, bank- of postcheques, betaalkaarten of
ieder waardepapier of betalingseffect, uurwerken en juwelen, identiteitskaarten,
paspoorten en rijbewijzen.

17. Inmenging in het beheer van
de werken

De risico’s die inherent zijn aan of de schades die voortkomen uit uw inmenging
in het ontwerp, de directie of het uitvoeren van ontwikkelings-, onderhouds- of
renovatiewerken die u laat uitvoeren voor uw rekening.

18. Diefstal onder
aangestelden

De schades die voortkomen uit diefstallen tussen uw aangestelden.

19. Besmetting

De risico’s die inherent zijn aan of de schades die voortkomen uit een chemische,
biologische of bacteriologische reactie of besmetting, met uitzondering van de
vergiftiging door dranken of voedingsproducten die door u werden verschaft voor uw
eigen interne noden.
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Schadevergoeding en beheer van
de polis

Sectie I:
Vergoedingsgids
Deel I:
Wat wij vergoeden
A. Met betrekking tot de
vorderingen tegen u

1. Wij dekken, binnen de dekkingsgrenzen en onder voorbehoud van ons
uitdrukkelijk, voorafgaand en schriftelijk akkoord, het bedrag dat werd
overeengekomen na een minnelijke onderhandeling, mediatie of iedere andere
vorm van alternatieve geschillenbeslechting met het oog op de regeling van een
schadegeval in het kader van een transactie in de zin van de bepalingen van artikel
2048 en volgende van het Burgerlijk Wetboek.
2. Wij dekken, binnen de dekkingsgrenzen en rekening houdend met de plafonds
bepaald in punt II.A, de bedragen die werden vastgelegd bij iedere uitvoerbare
gerechtelijke beslissing die u veroordeelt tot de betaling van schadevergoeding
en interesten, de gerechtskosten die worden aangetoond door uw tegenstrever,
alsook de uitgaven.
3. Wij dekken, volgend op de definitieve minnelijke of gerechtelijke regeling
van de vordering, de verdedigingskosten die u bent aangegaan met ons
voorafgaand schriftelijk akkoord, onder de vorm van een terugbetaling binnen de
dekkingsgrenzen en rekening houdend met de plafonds bepaald in punt II.A. Op
uw schriftelijk verzoek kunnen wij de terugbetaling van uw verdedigingskosten
voorafgaand aan de definitieve minnelijke of gerechtelijke regeling van de vordering
uitvoeren.
4. Wij dekken, onder de vorm van een terugbetaling binnen de dekkingsgrenzen, de
reddingskosten, onder voorbehoud van ons voorafgaand schriftelijk akkoord en
op voorlegging van de stavingsstukken.
5. Wij dekken, binnen de dekkingsgrenzen, de bevrijdende contractuele boetes,
met uitzondering van de dienstkredieten, indien het bedrag van deze boetes werd
overeengekomen voorafgaand aan de uitvoering van het contract, en indien wij
dit beschouwen als een redelijke inschatting van de schadevergoeding die van u in
rechte zou kunnen worden gevorderd indien het contract niet in een strafbeding
had voorzien.
6. Indien u, in het kader van een gedekt schadegeval, aanwezig dient te zijn in de
rechtbank, dekken wij uw kosten alsook die van uw aangestelden voor iedere
keer dat onze advocaat of onze deskundige u verzoekt om in de rechtbank
aanwezig te zijn, op voorlegging van de stavingsstukken en binnen de volgende
grenzen:
• Voor iedere wettige vertegenwoordiger van de verzekerde: tot 500 € per dag;
• Voor iedere werknemer van de verzekerde: tot 250 € per dag;
• Voor iedere andere aangestelde van de verzekerde:tot 200 € per dag.

B. Met betrekking tot de
schades die u lijdt

Wij dekken de restauratiekosten van uw documenten of van uw website of van uw
reputatie, onder de vorm van een terugbetaling op voorlegging van de stavingsstukken
en binnen de grenzen van het toepasselijke subplafond, indien deze kosten:
• Door u aangegaan met betrekking tot een schade die wordt bedoeld in
«Bijkomende dekkingen», zoals vermeld in de Speciale voorwaarden; en
• Met betrekking tot de prestaties die werden uitgevoerd door een derde op uw
verzoek met als enig doel de gedekte restauratie; en
• Ons voorafgaand schriftelijk akkoord werd bekomen op voorlegging van een offerte.
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Deel II:
De vergoedings-modaliteiten
A. Tot op welke hoogte zal u
worden vergoed?

Uw bijzondere voorwaarden vermelden de dekkingsplafonds, subplafonds en
franchises die van toepassing zijn op de polis.
Bij schadegeval, vergoeden wij de schades binnen de grenzen van het toepasselijke
dekkingsplafond of subplafond, naargelang de dekking die van toepassing is op het
schadegeval, onder aftrek van de toepasselijke franchise.
1. Het toepasselijke dekkingsplafond vertegenwoordigt het maximumbedrag
waartoe wij voor een individueel schadegeval en voor meerdere schadegevallen
met hetzelfde schadeverwekkend feit als oorzaak gehouden kunnen zijn
uit hoofde van deze polis, met inbegrip van de reddingskosten, alsook, in
voorkomend geval, iedere andere betaling die verschuldigd zou zijn in het kader
van de onderschreven polis en behoudens tegenstrijdige bepaling in uw bijzondere
voorwaarden.
Wij dekken de interesten met betrekking tot de in hoofdsom verschuldigde
bedragen, alsook de advocaten- en expertkosten of van de andere personen die
het best geplaatst zouden zijn om de vordering te behandelen, ten belope van
de dekkingslimieten die voorzien zijn in de bijzondere voorwaarden. Wij betalen,
zelf boven de dekkingslimieten, de kosten met betrekking tot de burgerlijke
vorderingen alsook de kosten en honoraria van advocaten en deskundigen, maar
enkel in de mate dat deze kosten werden gemaakt met ons akkoord, of, indien
er sprake is van een belangenconflict dat niet aan u is te wijten, voor zover deze
kosten niet onredelijk werden aangegaan.
Boven de dekkingsgrenzen en overeenkomstig artikel 146 van de Wet van 4
april 2014 betreffende de verzekeringen en artikel 6 van het Koninklijk Besluit
van 24 december 1992 tot uitvoering van de wet van 25 juni 1992 op de
landverzekeringsovereenkomst, beperken wij onze tussenkomst in deze kosten tot
de volgende bedragen:
495.787,05 EUR wanneer het verzekerde totaalbedrag lager is dan of gelijk is
aan 2.478.935,25 EUR ;
o
495.787,05 EUR plus 20 % van het verzekerde totaalbedrag wanneer dit
tussen 2.478.935,25 EUR en 12.394.676,24 EUR ligt;
o
2.478.935,25 EUR plus 10 % van het deel van het verzekerde totaalbedrag
boven 12.394.676,24 EUR met een maximumbedrag van 9.915.740,99 EUR
interesten en kosten.
Deze bedragen zijn gekoppeld aan het indexcijfer der consumptieprijzen met als
basisindexcijfer dat van november 1992, namelijk 113,77 (basis 1988 = 100).
o

2. In de hypothese waarin de onderschreven dekking een subplafond bevat,
vergoeden wij u volgens de bovenstaande modaliteiten ten belope van dit
subplafond. De subplafonds maken integraal deel uit van het toepasselijke
dekkingsplafond; zij komen in de plaats daarvan en kunnen er in geen geval bij
worden opgeteld.
3. In de hypothese waarin het toepasselijke dekkingsplafond per
verzekeringsperiode wordt vastgelegd, wordt dit verminderd en uitgeput door
elke betaling van een vergoeding, minnelijk of gerechtelijk, zonder automatische
heropbouw na schadegeval. Indien het dekkingsplafond uitgeput is in een
bepaalde verzekeringsperiode, behouden wij ons het recht voor om het geheel
van de heropbouwmodaliteiten, in het bijzonder de financiële, hiervan in te roepen.
4. Wanneer u bij ons een schadegeval meldt, kunnen wij op ieder moment beslissen
om u het bedrag van het toepasselijke dekkingsplafond of subplafond, of
hetgeen er nog van overblijft te regelen na de betalingen die eerder door ons
werden uitgevoerd naar aanleiding van dit schadegeval of van ieder schadegeval
dat in dezelfde verzekeringsperiode voorviel.
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5. Wij regelen, in het kader van het toepasselijke dekkingsplafond, de
verdedigingskosten die voorafgaan aan de datum van onze betaling. Wij zullen
daarna geen enkele garantieverbintenis of aansprakelijkheid meer dragen met
betrekking tot dit schadegeval en de verdedigingskosten die er verband mee
houden.
B. Meerdere schadegevallen

1. In het kader van de polis, worden alle vorderingen die tegen u werden ingeleid
naar aanleiding van eenzelfde schadeverwekkend feit, alsook alle financiële
gevolgen die eruit zouden voortkomen beschouwd als één enkel schadegeval,
wat de verspreiding in de tijd ervan ook moge zijn. In dat geval worden de
vergoedingen die verschuldigd zijn naar aanleiding van dit schadegeval betaald
binnen de grenzen van het dekkingsplafond dat van toepassing is in de
verzekeringsperiode waarin de eerste vordering werd gesteld.
2. In het kader van de polis, vormen alle schades die u lijdt en die volgen uit
eenzelfde schadeverwekkend feit één enkel schadegeval. In dat geval worden
de vergoedingen die verschuldigd zijn naar aanleiding van dit schadegeval
betaald binnen de grenzen van het dekkingsplafond dat van toepassing is in de
verzekeringsperiode waarin het schadeverwekkend feit zich heeft voorgedaan.
3. De dekkingen « Vorderingen tegen u ingeleid » en « schades die u lijdt »
toegestaan onder de professionele burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering staan
los van elkaar. Bijgevolg zijn alle franchises en dekkingsplafonds die verband
houden met deze dekkingen die gegrond zijn op hetzelfde schadeverwekkend feit
toepasselijk op elk van deze dekkingen.
4. De dekking Professionele burgerlijke aansprakelijkheid en de dekking Burgerlijke
aansprakelijkheid uitbating staan los van elkaar. Bijgevolg kan een enkel
schadegeval slechts onder één van deze dekkingen worden gedekt en is geen
enkele cumulatie mogelijk.

C. Meerdere verzekerden

In geval van meerdere verzekerden, kan het vergoedingsbedrag dat wij zullen dragen
niet groter zijn dan het bedrag dat verschuldigd is voor één enkele verzekerde.
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Deel III:
Uw verklaringen
A. Melding van het
schadegeval

Zodra u kennis heeft van een schadegeval dient u:
1. De algemene en bijzondere voorwaarden te consulteren om na te gaan of de
eventuele schades gedekt zijn onder de dekkingen van de polis;
2. U zich ervan te vergewissen dat u al uw verbintenissen in het kader van de polis
voldoet;
3. Het schadegeval aan ons te melden per aangetekend schrijven met
ontvangstbewijs of mondeling op de zetel van de verzekeraar tegen
ontvangstbewijs:
o

o

Binnen een termijn van 60 dagen te rekenen vanaf uw kennisname van het
schadegeval voor de schadegevallen die gestoeld zijn op een vordering die
tegen u wordt ingesteld;
Binnen een termijn van 5 dagen te rekenen vanaf uw kennisname van het
schadegeval voor de schadegevallen in verband met de schade die u lijdt;

Indien geen of een vertraagde melding van het schadegeval gebeurt, en dit niet
te wijten is aan een toevalligheid of overmacht, stelt u zich bloot aan een gehele of
gedeeltelijke ontzetting uit uw recht op dekking indien deze overtreding ons schade
heeft berokkend (Artikel 65 van de Wet op de Verzekeringen van 4 april 2014);
4. Ons iedere informatie met betrekking tot de omstandigheden van het optreden van
het schadegeval mee te delen, in het bijzonder:
Uw gegevens alsook het nummer van het betrokken verzekeringscontract;
o
Een beschrijving van de vordering of van de schade;
o
Iedere kennisgeving, brief, oproeping, betekening en meer in het algemeen
iedere gerechtelijke of buitengerechtelijke akte of iedere procedurestuk te
bezorgen dat aan u wordt afgegeven of betekend in het kader van een
vordering of van de schade en dit van zodra u het ontvangt.
5. Ons te informeren over ieder element dat u ontdekt en waardoor u kan vermoeden
dat een van uw aangestelden oneerlijk of met opzet heeft gehandeld;
o

6. Klacht neer te leggen binnen de 24 uren te rekenen vanaf het voorvallen van het
schadeverwekkend feit wanneer dit een strafrechtelijke inbreuk uitmaakt of zou
kunnen uitmaken, en ons een kopie over te maken van uw klacht bij uw melding
van het schadegeval;
Het gebrek aan melding van uw neergelegde klacht is een reden van verval van de
dekking.
7. Ons iedere informatie mee te delen met betrekking tot iedere andere verzekering
die heeft onderschreven en die eventueel hetzelfde risico zou kunnen dekken.
B. Melding ten bewarende titel Zodra u kennis heeft van een schadeverwekkend feit dat aanleiding zou kunnen
vóór schadegeval
geven tot een vordering tegen u, kan u het voorvallen van dit schadeverwekkend feit
aan ons melden.
Uw verklaring kan ons worden meegedeeld zodra mogelijk tijdens de verzekeringsperiode en dient, in de mate van het mogelijke, een beschrijving van de omstandigheden bij het voorvallen van dit schadeverwekkend feit te bevatten, in het bijzonder
van de mogelijke eiser(s), de mogelijke aansprakelijkheden, de mogelijke vorderingen
tot schadevergoeding en alle andere nuttige informatie die wij u zouden kunnen vragen.
Iedere vordering die u ons meldt en die betrekking heeft op hetzelfde
schadeverwekkend feit, zal worden beschouwd als aangemeld op de datum van de
melding van het schadeverwekkend feit, en dit zelfs indien deze vordering pas wordt
uitgeoefend na het verstrijken van de verzekeringsperiode.
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Deel IV:
Schadebeheer
A. Leiding van het geschil

Vanaf het ogenblik dat wij tot het geven van onze dekking zijn gehouden en voor zover
deze door u wordt ingeroepen, leiden wij het onderzoek, de minnelijke regeling of uw
verdediging voor de arbitrale of gerechtelijke instantie, volgend op een schadegeval
dat gedekt wordt onder de polis.
Indien wij dit nodig achten, kunnen wij een deskundige of een advocaat aanstellen,
of iedere andere persoon die geschikt zou kunnen zijn om het schadegeval het best
te beheren. Wij kunnen, zonder hiertoe gehouden te zijn, de advocaat van uw keuze
aanstellen, op voorwaarde dat deze ermee instemt geen hogere financiële voorwaarden
te hanteren als onze eigen advocaat en enkel voor de prestaties die worden uitgevoerd
met ons voorafgaand schriftelijk akkoord.

B. Reddingskosten

Zodra u kennis heeft van een schadeverwekkend feit, dient u, op uw kosten,
alle dringende en redelijke maatregelen te nemen om de gevolgen van dit
schadeverwekkend feit te voorkomen of te verminderen, of, indien het schadegeval
reeds begonnen is, om de gevolgen ervan te voorkomen of te verminderen, in het
bijzonder in verband met eventuele fouten of gebreken met betrekking tot contractuele
verplichten of wettelijke verbintenissen.
Mits naleving van deze bepaling, dekken wij deze reddingskosten wanneer zij werden
aangegaan als een goede huisvader, zelfs indien de genomen maatregelen zonder
succes blijken. Zij worden door ons gedragen, zelfs boven de verzekerde som, ten
belope van de hieronder bepaalde grenzen.
Boven de dekkingsgrenzen en overeenkomstig artikel 106 van de Wet van 4 april 2014
betreffende de verzekeringen en artikel 4 van het Koninklijk Besluit van 24 december
1992 tot uitvoering van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst,
beperken wij onze tussenkomst in deze kosten tot de volgende bedragen:
• 495.787,05 EUR wanneer het verzekerde totaalbedrag lager is dan of gelijk is aan
2.478.935,25 EUR;
• 495.787,05 EUR plus 20 % van het verzekerde totaalbedrag wanneer dit tussen
2.478.935,25 EUR en 12.394.676,24 EUR ligt;
• 2.478.935,25 EUR plus 10 % van het deel van het verzekerde totaalbedrag boven
12.394.676,24 EUR met een maximumbedrag van 9.915.740,99 EUR interesten en
kosten.
Deze bedragen zijn gekoppeld aan het indexcijfer der consumptieprijzen met als
basisindexcijfer dat van november 1992, namelijk 113,77 (basis 1988 = 100).

C. Bijstandsverplichting

Na melding van het schadegeval, blijft u een bijstandsverplichting hebben ten aanzien
van ons, als gevolg waarvan u in het bijzonder:
• Ons of onze deskundige en/of advocaat op uw kosten alle informatie, alle stukken
en alle documenten die wij opvragen dient over te maken, en dient samen te
werken met ons en onze deskundige in het kader van het onderzoek naar het
schadegeval;
• Ons en onze deskundige en/of advocaat dient toe te laten de locaties te bezoeken
om de schades te inspecteren en voorlopige goedkeuring te geven voor eventuele
werken;
• Alle maatregelen dient te nemen die wij u voorstellen om het schadegeval te
vermijden, te verzachten of minnelijk op te lossen of om u te verdedigen.
Indien u uw bijstandsplicht miskent, zal u de dekking niet kunnen genieten, tenzij de
miskenning enkel bestaat in een laattijdige communicatie van de stukken; in deze
hypothese zal u zich blootstellen aan een schadevergoeding ten belope van de schade
die deze vertraging ons heeft berokkend (Artikel 76 van de Wet op de Verzekeringen
van 4 april 2014).
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D. Uw relaties met derden

U dient ons onmiddellijk te informeren over ieder verzoek of voorstel van minnelijke
regeling. Geen enkele dekking zal worden verleend wanneer u, bij schadegeval, uw
aansprakelijkheid erkent, wanneer u derden een aanbod doet, met hen onderhandelt of
een betaling in hun voordeel uitvoert zonder ons voorafgaand schriftelijk akkoord.

E. Uw relatie met ons
wanneer een dading wordt
aangeboden

In de hypothese waarin u of ons een aanbod tot regeling via dading wordt gedaan en
wij dit wensen te aanvaarden terwijl u dit weigert, zal onze dekking beperkt zijn tot
de verdedigingskosten die werden aangegaan tot op de datum van de weigering of
van het vervallen van het aanbod, alsook tot de regeling van een schadevergoeding
die niet groter kan zijn dan het bedrag van het verworpen aanbod, onder aftrek van de
franchise.
In geval van een rechtstreekse vordering van een derde tegen ons, kunnen wij het
bedrag dat wij aan deze derde moeten betalen boven het bedrag dat in de voorgestelde
maar afgewezen of vervallen dading werd aangeboden terugvorderen van u.
Indien het bedrag van dit aanbod tot minnelijke regeling hoger was dan het
toepasselijke dekkingsplafond of subplafond, hebben wij de keuze om het bedrag
van dit dekkingsplafond of subplafond te betalen, onder aftrek van de franchise, nog
voor er enige gerechtelijke procedure is opgestart, op voorwaarde dat u afstand doet
van ieder regres tegen ons op grond van het schadegeval.
Als tegenprestatie voor deze afstand van regres en indien het geschil uiteindelijk wordt
geregeld voor een groter bedrag dan wat wij u betaald hebben, doen wij afstand van
elke terugvordering ten aanzien van u.

F. In geval van wanbetaling
ten aanzien van u

Indien, naar aanleiding van een schadegeval of een schadeverwekkend feit gedekt
onder de polis, uw klant weigert het geheel of een gedeelte van de sommen te betalen
die u aan hem heeft gefactureerd en dreigt een procedure tegen u in te leiden voor
een bedrag dat groter is dan hetgeen hij u verschuldigd is, kunnen wij, indien wij van
mening zijn dat uw afstand van schuldvordering een veroordeling voor een groter
bedrag zal vermijden, ervoor opteren om u het geheel of een gedeelte van het bedrag
te betalen dat uw klant u verschuldigd is, onder aftrek van de franchise, alsook uw
marge, de belastingen, rechten, inhoudingen en interesten die dit bedrag bezwaren,
binnen de grenzen van het toepasselijke dekkingsplafond of subplafond.
De toepassing van deze dekking is, in principe, ondergeschikt aan het sluiten van
enige minnelijke regeling tussen de partijen in de zin van artikel 2048 en 2049 van het
Burgerlijk Wetboek of het equivalent daarvan in een buitenlands rechtsstelsel.
Niettemin, in de hypothese waarin wij aanvaard zouden hebben om deze dekking toe
te passen in uw voordeel wanneer er toch geen minnelijk akkoord gesloten kon worden
en de derde vervolgens een veroordeling lastens u met betrekking tot het schadegeval
zou bekomen, zal onze dekking van de verdedigingskosten en de schadevergoeding
en interesten waartoe u veroordeeld zou worden verminderd worden met het eerder
door ons betaalde bedrag.

G. Subrogatie

Indien de schade te wijten is aan een derde, dient u zonder fout het verhaal dat wij
tegen hem zouden kunnen uitoefenen veilig te stellen, in het bijzonder door ons uw
medewerking te verlenen om de nodige vervolgingen in te stellen.
Wij zullen gesubrogeerd worden in uw rechten en vorderingen tegen deze derde ten
belope van de vergoedingen die wij betaald hebben.
Indien de subrogatie door uw toedoen niet kan worden uitgeoefend in ons voordeel,
zullen wij geheel of gedeeltelijk bevrijd zijn van onze dekkingsverplichting ten aanzien
van u (artikel 95 van de Wet op de Verzekeringen van 4 april 2014).
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Sectie II:
Beheer van de polis
Deel I:
De informatie die u ons
meedeelt
A. Verklaringen in het kader
van de verzekering

De polis komt tot stand op grond van uw verklaringen, zowel met betrekking tot
de eerste onderschrijving van de polis, als gedurende de verzekeringsperiode, en
de premie wordt overeenkomstig deze verklaringen vastgesteld. Het geheel van de
verklaringen in het kader van de polis, weze het in het kader van de voorafgaande
vragenlijst of ieder ander later gecommuniceerd document, maakt integraal deel uit van
de polis.
Iedere opzettelijke verzwijging of onjuistheid in de verklaringen leidt tot:
• De nietigheid van de polis (Artikel 59 van de Wet op de Verzekeringen van 4 april
2014);
o
In dat geval komen de premies die zijn vervallen tot op het ogenblik waarop wij
kennis krijgen van de verzwijging of de onjuistheid ons toe.
Iedere onopzettelijke verzwijging of onjuistheid in de verklaringen leidt tot:
• Een voorstel van ons, binnen een termijn van één maand te rekenen vanaf het
ogenblik waarop wij kennis kregen van de onopzettelijke verzwijging of onjuistheid,
tot wijziging van de overeenkomst, met uitwerking vanaf de dag waarop wij kennis
kregen van de onopzettelijke verzwijging of onjuistheid (Artikel 60 van de Wet op de
Verzekeringen van 4 april 2014);
• Indien wij het bewijs voorleggen dat wij in geen geval het risico zouden hebben
verzekerd, kunnen wij de overeenkomst opzeggen;
• Indien u weigert in te gaan op het voorstel tot wijziging van de overeenkomst of
indien u, binnen een termijn van één maand te rekenen vanaf de ontvangst van dit
voorstel, dit niet heeft aanvaard, kunnen wij de overeenkomst binnen de vijftien
dagen opzeggen;
• Indien wij de overeenkomst niet opzeggen of geen wijziging voorstellen binnen de
bovenvermelde termijnen, kunnen wij ons in de toekomst niet beroepen op deze
feiten, die gekend zijn.
• Indien de verzwijging of de onjuiste verklaring u niet verweten kan worden, en
indien er zich een schadegeval voordoet voordat de wijziging of opzegging van
de overeenkomst in werking treedt, dienen wij de overeengekomen prestatie uit te
voeren.
• Indien de verzwijging of de onjuiste verklaring u verweten kan worden, en indien
er zich een schadegeval voordoet voordat de wijziging of opzegging van de
overeenkomst in werking treedt, zijn wij enkel gehouden een prestatie uit te voeren
naargelang de verhouding tussen de betaalde premie en de premie die u zou
hebben moeten betalen indien u het risico correct had aangegeven.
• Niettemin is onze prestatie, indien wij bij schadegeval aantonen dat wij het risico,
waarvan de ware aard ontdekt wordt naar aanleiding van het schadegeval, in geen
geval zouden hebben verzekerd, beperkt tot de terugbetaling van het geheel van de
betaalde premies.
Het bedrag van de premie kan aangepast worden voor iedere verzekeringsperiode
die volgt op de eerste geldigheidstermijn van de overeenkomst, in geval van
wijziging van uw professionele activiteiten en/of indien het door u bij de vorige
verzekeringsperiode aangegeven zakencijfer een stijging (of vermindering) van 20%
of meer gekend heeft in vergelijking met het zakencijfer dat bij de laatste bijzondere
voorwaarden werd meegedeeld.
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B. Jaarlijkse mededeling
van de berekeningsgrondslag van de premie

Wij dienen, met het oog op de berekening van de premie voor de volgende verzekeringsperiode ten laatste 30 dagen voor het einde van de lopende verzekeringsperiode
te worden geïnformeerd over iedere wijziging in uw professionele activiteiten en/of
iedere verhoging van uw zakencijfer van 20% of meer in vergelijking met het zakencijfer
dat werd meegedeeld naar aanleiding van de lopende verzekeringsperiode.
Wij kunnen de gedane verklaringen laten verifiëren. U dient daartoe iedere door ons
gemandateerde persoon toe te laten en u dient, met behulp van alle documenten in uw
bezit de waarachtigheid van uw verklaringen te staven.
In geval van fout in uw verklaringen voor de berekeningsgrondslag van de premie zullen
de bepalingen onder punt C. hieronder met betrekking tot de wijziging van het risico
van toepassing zijn.

C. Wijziging van het risico

Alle nieuwe omstandigheden die gedurende de verzekeringsperiode de bij de sluiting
van de overeenkomst gedane verklaringen van het risico onjuist of gebrekkig maken,
dienen ons te worden meegedeeld per aangetekend schrijven binnen een termijn van
15 dagen te rekenen vanaf het ogenblik waarop u er kennis van kreeg.
Indien de nieuwe of gewijzigde omstandigheden die door de verzekeringnemer
werden meegedeeld een aanmerkelijke en blijvende verzwaring van het risico
dat het verzekerde voorval zich voordoet uitmaken (Artikel 81 van de Wet op de
Verzekeringen van 4 april 2014), kunnen wij:
• Ofwel u een voorstel tot wijziging van de overeenkomst doen, binnen een termijn
van één maand te rekenen vanaf het ogenblik waarop wij kennis kregen van de
verzwaring, tot wijziging van de overeenkomst, met retroactieve werking vanaf de
dag van de verzwaring.
• Indien wij het bewijs voorleggen dat wij in geen geval het verzwaarde risico zouden
hebben verzekerd, kunnen wij de overeenkomst opzeggen binnen dezelfde termijn;
• Indien u weigert in te gaan op het voorstel tot wijziging van de overeenkomst of
indien u, binnen een termijn van één maand te rekenen vanaf de ontvangst van dit
voorstel, dit niet heeft aanvaard, kunnen wij de overeenkomst binnen de vijftien
dagen opzeggen;
• Indien wij de overeenkomst niet opzeggen of geen wijziging voorstellen binnen de
bovenvermelde termijnen, kunnen wij ons in de toekomst niet beroepen op de
verzwaring van het risico.
• Indien er zich een schadegeval voordoet voordat de wijziging of opzegging van
de overeenkomst in werking treedt en indien u uw meldingsplicht heeft nageleefd,
dienen wij de overeengekomen prestatie uit te voeren.
• Indien er zich een schadegeval voordoet en u uw meldingsplicht niet heeft
nageleefd:
o
Zijn wij gehouden de overeengekomen prestatie te leveren indien het gebrek
aan verklaring u niet verweten kan worden;
o
Zijn wij, indien het gebrek aan verklaring u verweten kan worden, slechts
gehouden onze prestatie te leveren naargelang de verhouding tussen de
betaalde premie en de premie die u zou hebben moeten betalen indien
rekening zou zijn gehouden met de verzwaring.
o
Niettemin is onze prestatie, indien wij aantonen dat wij het verzwaarde risico
in geen geval zouden hebben verzekerd, beperkt tot de terugbetaling van het
geheel van de betaalde premies;
o
Indien u met bedrieglijk opzet gehandeld heeft, kunnen wij onze dekking
weigeren. De premies die vervallen zijn tot op het ogenblik waarop wij kennis
kregen van de fraude komen ons toe ten titel van schadevergoeding en
interesten.
In geval van een aanmerkelijke en blijvende vermindering van het risico dat het
verzekerde voorval zich voordoet (Artikel 80 van de Wet op de Verzekeringen van 4 april
2014), heeft u het recht om een gepaste vermindering van het premiebedrag te vragen
vanaf de dag waarop wij kennis kregen van de vermindering van het risico. Indien u en
wij er niet in slagen een akkoord te bereiken over de nieuwe premie binnen een termijn
van één maand na uw verzoek tot vermindering, kan u de overeenkomst opzeggen.
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Deel II:
Algemene bepalingen met
betrekking tot de polis
A. De premie

U heeft de verplichting om de verzekeringspremie te betalen die in de bijzondere
voorwaarden wordt vastgesteld. Deze premie bestaat uit een globaal en forfaitair
bedrag en is voorhand betaalbaar en kan gewijzigd worden bij elke vernieuwing.
De premie is in het bijzonder gegrond op uw professionele activiteiten en/of uw
jaarlijks zakencijfer, zoals bepaald in de bijzondere voorwaarden. Het zakencijfer stemt
overeen met het bedrag van de sommen die betaald of verschuldigd zijn door uw
klanten als tegenprestatie voor prestaties in het kader van uw gedekte professionele
activiteiten, exclusief belasting, en waarvan de facturatie werd gedaan gedurende de
verzekeringsperiode. Het zakencijfer dat als grondslag dient voor de berekening van
de eerste premie is datgene dat werd verklaard bij het laatste boekjaar. In het kader van
het opstarten van een activiteit is de berekeningsgrondslag van de premie het geschatte
zakencijfer.
In geval van wanbetaling van een premie, een aanvullende premie of een gedeelte
van de premie binnen de 10 dagen volgend op het verval ervan, kunnen wij, zonder
afstand te doen van de premie die u verschuldigd bent en overeenkomstig de artikels
69 en volgende van de Wet op de Verzekeringen van 4 april 2014:
• De dekking opschorten na verloop van een termijn van 15 dagen, te rekenen
vanaf de dag volgend op het versturen van een aanmaning tot betaling via
gerechtsdeurwaardersexploot of aangetekend schrijven;
• Van rechtswege de polis opzeggen na verloop van een termijn van vijftien dagen te
rekenen vanaf de eerste dag van de opschorting indien wij ons dat recht hebben
voorbehouden in de bovenvermelde ingebrekestelling;
• De polis middels een nieuwe ingebrekestelling opzeggen na verloop van een
termijn van vijftien dagen te rekenen vanaf de dag volgend op het versturen van
deze ingebrekestelling via gerechtsdeurwaardersexploot of aangetekend schrijven.
Indien wij de opsplitsing van de premie aanvaarden, wordt de resterende premie
onmiddellijk opeisbaar indien er zich een schadegeval voordoet of in geval van
opschorting van de dekking of van wanbetaling van een deel van de verschuldigde
premie.

B. Toepassing van de dekking
in de tijd met betrekking tot
uw Professionele burgerlijke
aansprakelijkheid, voor
vordering die tegen u
worden ingesteld

De dekking wordt van rechtswege toegepast op de financiële gevolgen van de
vorderingen die tijdens de verzekeringsperiode aan de verzekeraar worden gemeld,
alsook diegene die worden gemeld tijdens een nadekkingsperiode van 3 jaar die begint
te lopen vanaf de datum van opzegging of beëindiging van deze polis, of die volgt op
de intrekking van een dekking.
De dekking naar aanleiding van een vordering beschermt de verzekerde tegen
de financiële gevolgen van de schadegevallen, indien het schadeverwekkend
feit voorafgaat aan de datum van opzegging of beëindiging van de dekking, en
indien de eerste vordering schriftelijk tegen de verzekerde of de verzekeraar wordt
gericht tussen de initiële inwerkingtreding van de dekking en het verstrijken van
de bovenvermelde termijn van drie jaar te rekenen vanaf de datum van opzegging
of beëindiging, wat de data van de andere constitutieve elementen van de
schadegevallen ook zouden zijn.
Er is slechts één enkel plafond van toepassing op de dekking tijdens de bovenvermelde
periode van drie jaar voor het geheel van deze periode en dit kan niet lager zijn dan het
dekkingsplafond tijdens het jaar dat voorafgaat aan de opzegging of de beëindiging.
Dit principe geldt ook indien er meerdere begunstigden van de polis zijn.
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C. Duur van de polis

Gesloten bij akkoord van de partijen, wordt de polis vastgesteld door een geschrift
(Artikel 64 van de Wet op de Verzekeringen van 4 april 2014).
Behoudens tegenstrijdige bepalingen in de bijzondere voorwaarden, wordt de polis
afgesloten voor een periode van 1 jaar te rekenen vanaf de datum van inwerkingtreding
die wordt bepaald in de bijzondere voorwaarden.
De polis wordt stilzwijgend verlengd voor opeenvolgende periodes van één jaar,
behalve in geval van opzegging overeenkomstig de hierna bepaalde voorwaarden.

D. Opzegging

In alle hierna bepaalde gevallen van opzegging, wordt het gedeelte van de premie
dat betrekking heeft op een periode die nog niet gelopen heeft terugbetaald, behalve
indien het risico onbestaand is geworden omwille van een schadegeval dat wij hebben
vergoed, alsook indien de opzegging wegens wanbetaling heeft plaatsgevonden.
Indien de verzekeringnemer de polis opzegt, dient hij ons dit mee te delen per
aangetekend schrijven, bij gerechtsdeurwaarderexploot of door afgifte van een brief
tegen ontvangstbewijs. Indien wij de polis opzeggen zullen wij dit op dezelfde manier
meedelen op het laatste bekende adres van de verzekeringnemer.
1. De polis is van rechtswege opzegbaar door de verzekeringnemer:
Ieder jaar op de vervaldag ervan, per aangetekend schrijven, bij gerechtsdeurwaarderexploot of door afgifte van een brief tegen ontvangstbewijs middels
een opzeggingstermijn van minstens 3 maanden;
o
In geval van vermindering van het risico, indien de verzekeringnemer en wij
binnen de maand na het verzoek tot vermindering van de premie door de
verzekeringnemer niet tot een akkoord komen over de nieuwe premie. De
opzegging heeft uitwerking na het verstrijken van een termijn van minimum
één maand te rekenen vanaf de dag volgend op de betekening of de dag
volgend op de datum van het ontvangstbewijs, of, in geval van aangetekend
schrijven, te rekenen vanaf de dag volgend op de afgifte; (Artikel 80 en 84 van
de Wet op de Verzekeringen van 4 april 2014);
o
In geval van opzegging na schadegeval door ons van een andere Hiscox
polis die door de verzekeringnemer werd onderschreven, en dit binnen een
termijn van één maand te rekenen vanaf de mededeling van de opzegging
van de polis die het schadegeval dekte; de opzegging van deze polis krijgt
in dat geval uitwerking na 3 maanden te rekenen vanaf de kennisgeving
van de opzegging door de verzekeringnemer (Artikel 31 van de Wet op de
Verzekeringen van 4 april 2014).
2. De polis is van rechtswege opzegbaar door de verzekeraar:
o

o

o

o

o

Ieder jaar op de vervaldag ervan, per aangetekend schrijven, bij
gerechtsdeurwaarderexploot of door afgifte van een brief tegen
ontvangstbewijs middels een opzeggingstermijn van minstens 3 maanden;
In geval van wanbetaling van de premies 15 dagen na de opschorting van de
dekking die 15 dagen na de ingebrekestelling in werking treedt (Artikels 70 en
71 van de Wet op de Verzekeringen van 4 april 2014);
In geval van verzwaring van het risico ; indien wij het bewijs aanvoeren dat wij
in geen geval het verzwaarde risico zouden hebben verzekerd, dan krijgt de
opzegging uitwerking 1 maand te rekenen vanaf de dag waarop wij kennis
kregen van de verzwaring, of indien de verzekeringnemer het voorstel tot
wijziging van de overeenkomst weigert of niet aanvaardt binnen een termijn
van één maand, te rekenen vanaf de ontvangst van dit voorstel; de opzegging
krijgt dan uitwerking na 15 dagen te rekenen vanaf deze weigering (Artikel 81,
§1 van de Wet op de Verzekeringen van 4 april 2014);
In geval van onopzettelijke verzwijging of onjuistheid in de verklaringen bij
het sluiten en indien wij het bewijs aanvoeren dat wij het risico in geen geval
zouden hebben verzekerd ; de opzegging krijgt uitwerking na één maand
te rekenen vanaf de dag waarop wij kennis kregen van de verzwijging of de
onjuistheid (Artikel 60 van de Wet op de Verzekeringen van 4 april 2014);
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Na schadegeval, na kennisgeving binnen een termijn van 1 maand te
rekenen vanaf onze betaling of onze weigering tot betaling; de opzegging
krijgt uitwerking ten vroegste 3 maanden na de kennisgeving ervan.
Wanneer de verzekeringnemer, de verzekerde of de begunstigde een van
zijn verbintenissen naar aanleiding van het schadegeval niet nakomt met
de bedoeling ons te misleiden, kunnen wij, te allen tijde, de overeenkomst
opzeggen zodra wij klacht met burgerlijke partijstelling hebben neergelegd
bij de onderzoeksrechter, of indien wij deze hebben gedagvaard voor het
vonnisgerecht. De opzegging krijgt uitwerking ten vroegste 1 maand te
rekenen van de dag volgend op de betekening of de dag volgend op de
datum van het ontvangstbewijs of de dag volgend op de afgifte van de
aangetekende zending (Artikel 86, §1 van de Wet op de Verzekeringen van 4
april 2014).
3. De polis is van rechtswege opzegbaar door elke partij binnen de 3 maanden na
het voorvallen van de volgende gebeurtenissen, indien de polis de dekking van
risico’s met betrekking tot de oude situatie als voorwerp heeft die zich en deze
niet langer aanwezig zijn in de nieuwe situatie:
Wijziging van domicilie of van de maatschappelijke zetel;
o
Wijziging van beroep, pensioen of definitieve stopzetting van de activiteit.
De opzegging krijgt uitwerking na 1 maand te rekenen van de dag volgend op de
betekening van de opzeggingsbrief, of, in geval van een aangetekend schrijven,
te rekenen vanaf de dag volgend op de afgifte ervan (Artikel 84 van de Wet op de
Verzekeringen van 4 april 2014).
o

4. De polis is van rechtswege opzegbaar door de verzekeraar of door de verkrijger,
in geval van overdracht van de eigendom van het handelsfonds van de
verzekeringnemer, binnen de 3 maanden te rekenen vanaf de dag waarop de
overnemer de overdracht van de polis op zijn naam heeft gevraagd.
5. De polis is van rechtswege nietig in geval van intrekking van de
verzekeringstoelating (Artikel 8 van de Wet op de Verzekeringen van 4 april 2014).
wij zullen niettemin gehouden zijn om onze verbintenissen uit te voeren indien de
verzekeringnemer de polis te goeder trouw heeft onderschreven.
E. Samenloop van
verzekeringen

Indien u bij meerdere verzekeraars polissen onderschrijft die hetzelfde risico dekken,
kan u, bij schadegeval, vergoeding verkrijgen bij de verzekeraar van uw keuze
binnen de grenzen van de verbintenissen van deze laatste en ten belope van de
dekkingsgrenzen (Artikel 99 van de Wet op de Verzekeringen van 4 april 2014).

F. Overdracht aan derden

De polis en de rechten en verbintenissen eruit kunnen in geen geval worden gecedeerd
of overgedragen, op welke manier dan ook, zonder ons voorafgaand schriftelijk akkoord.

G. Toepasselijk recht

De polis wordt beheerst door het Belgisch recht.

H. Verjaring

Iedere vordering op grond van de polis verjaart na 3 jaar, te rekenen vanaf de
gebeurtenis die aanleiding geeft tot de vordering (Artikel 88 van de Wet op de
Verzekeringen van 4 april 2014).
De verjaring kan opgeschort worden door een van de gewone schorsingsgronden
alsook in de volgende gevallen:
• Melding van het schadegeval door de verzekeringnemer aan de verzekeraar;
• Dagvaarding in rechte, zelfs in kortgeding;
• Bevelschrift of beslag betekend aan diegene waarvan men niet wil dat hij zich op
de verjaring kan beroepen.

I.

Geschilbeslechting

J. Bescherming van
persoonsgegevens

In geval van een geschil met betrekking tot de interpretatie of de uitvoering van de
polis, zullen wij en u te goeder trouw trachten om het geschil minnelijk op te lossen.
Indien de minnelijke discussies niet slagen, verbinden wij en u ons ertoe het geschil
op te lossen door bemiddeling in de schoot van CEPANI, overeenkomstig het
mediatiereglement van CEPANI, waarvan de partijen verklaren dit te onderschrijven.
In geval van afsluiten van de bemiddeling zonder date en akkoord kon worden
gevonden overeenkomstig het reglement van CEPANI, zullen deze de gerechtelijke
instanties vatten teneinde hun geschil te beslechten.
De partijen komen in dat verband overeen om de exclusieve bevoegdheid om alle
geschillen met betrekking tot de interpretatie of de uitvoering van de polis toe te
kennen aan de Belgische rechtbanken.
Hiscox is een handelsnaam van een aantal Hiscox-vennootschappen. De specifieke
vennootschap die optreedt als verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonlijke
informatie wordt vermeld in de documentatie die wij u bezorgen. Bij twijfel kunt u
ons ook altijd contacteren op het telefoonnummer 0032 2 788 26 00 of per email
op dataprotectionofficer@hiscox.com. wij verzamelen en verwerken informatie over
u om verzekeringspolissen aan te bieden en om claims te verwerken. uw informatie
wordt ook gebruikt voor zakelijke doeleinden zoals fraudepreventie en -opsporing en
financieel beheer. Het kan gaan om het delen van uw informatie met, en het bekomen
van informatie over u van, onze vennootschappen van de Groep en derden zoals
makelaars, schaderegelaars, kredietinformatiebureaus, dienstverleners, professionele
adviseurs, onze toezichthouders of instanties voor de preventie van fraude. Het is
mogelijk dat we telefoongesprekken opnemen om ons in staat te stellen om toezicht
te houden op de diensten die we verstrekken en om ze te verbeteren. Voor meer
informatie over hoe uw informatie gebruikt wordt en over uw rechten in verband met
uw informatie, gelieve onze privacyverklaring op www.hiscox.be te raadplegen.

