Verzekering BA Objectieve Brand en
Ontploffing
Informatiedocument over het verzekeringsproduct
Onderneming:

Zurich Insurance plc Belgisch bijkantoor, schadeverzekeraar, vergunning:
FSMA 2079 (BE)

Product:

BA Objectieve Brand & Ontploffing

Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat
uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?
De verzekering BA Objectieve Brand & Ontploffing is een wettelijk verplichte verzekering voor bepaalde inrichtingen die publiekelijk toegankelijk
zijn. Zij verzekert de objectieve aansprakelijkheid als eigenaar of uitbater, zoals bepaald door de wet van 30 juli 1979 voor gevallen van brand en
ontploffing.

Wat is verzekerd?

Wat is niet verzekerd?

De Objectieve Aansprakelijkheid
- Die men kan oplopen als eigenaar of uitbater van
een publiek toegankelijke inrichting of handelszaak.
Bijvoorbeeld: cafés, restaurants, handelszaken,
hotels,…
- Ingeval van Brand of Ontploffing
- Voor de lichamelijke letsels en materiële schade,
inclusief de immateriële schade die hieruit
voortvloeit(Bv: genots- en winstderving,
werkloosheid, productie-stilstand)
- Reddingskosten, interesten, kosten en honoraria
van advocaten en/of experts

- Opzettelijke daad van de eigenaar of uitbater
- Voorzienbare schade als gevolg van de exploitatiemodaliteiten van
de inrichting of door een tekortkoming aan de voorzichtigheids- of
de veiligheidsnormen eigen aan de activiteiten van e omschreven
inrichting
Uitkering ten voordele van de dader, die het schadegeval opzettelijk
veroorzaakt heeft
- Materiële schade waarvoor de verzekerde aansprakelijk is maar
die verzekerbaar is door de de dekking huurdersaansprakelijkheid,
gebruikersaansprakelijkheid of verhaal van derden van een
brandverzekering
- In geval van terrorisme, schade veroorzaakt door wapens of
tuigen met als doel te ontploffen door een structuurwijziging van de
atoomkern

Zijn er dekkingsbeperkingen?
Zijn uitgesloten van elke schadevergoeding:
- Personen die aansprakelijk zijn voor het
schadegeval op basis van artikel 1382 tot 1386 bis
van het Burgerlijk Wetboek
- Personen of aangestelde die wettelijk ontheven zijn
van alle aansprakelijkheid
Extra informatie
Bedragen boven de wettelijke vergoedingsgrenzen
zoals voorzien in de wet van 30 juli 1979 betreffende
de Objectieve aansprakelijkheid brand en ontploffing.

Waar ben ik gedekt?
In België en meer bepaald op het adres vermeld in de bijzondere voorwaarden

Wat zijn mijn verplichtingen?
- Bij het sluiten van de overeenkomst geeft u de maatschappij de volledige en transparante informatie.
- In de loop van de overeenkomst dient u alle wijzigingen aan te geven die een aanzienlijke en blijvende wijziging van het risico kan
betekenen (uitbreidingen, nieuwe activiteiten, nieuwe producten,…)
- Bij een schadegeval dient u alle maatregelen te nemen om de gevolgen van het schadegeval te voorkomen en te beperken alsook
deze zo snel mogelijk te melden
- Meewerken aan de afhandeling van het schadegeval

Wanneer en hoe betaal ik?
U hebt de verplichting om de premie jaarlijks te betalen en u ontvangt hiertoe een uitnodiging tot betaling.

Wanneer begint en eindigt de dekking?
De duur, de jaarlijkse vervaldag en de begindatum van de verzekering worden vermeld in de bijzondere voorwaarden. De
overeenkomst wordt afgesloten voor een minimale duurtijd van één jaar en wordt stilzwijgend verlengd. De Dekking wordt van
kracht na betaling van de eerste premie.

Hoe zeg ik mijn contract op?
U kan de verzekeringsovereenkomst ten minste drie maanden voor de jaarlijkse vervaldag opzeggen. Dit kan via een aangetekende
brief, een deurwaarders exploot of door overhandiging van een opzeggingsbrief met ontvangstbewijs.

