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Verzekering BA Ondernemingen
Informatiedocument	over	het	verzekeringsproduct

Zu rich	In su ran ce	plc	Bel gisch	bij kan toor,	scha de ver ze ke raar,	vergunning: 
FSMA	2079 (BE)
Ver ze ke ring	Bur ger rech te lij ke	Aan spra ke lijk heid	On der ne min gen

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

Welk	soort	ver ze ke ring	is	dit?
Dit	is	een	verzekering	Bugerrechtelijke	Aansprakelijkheid	die	de	schade	verzekert	veroorzaakt	aan	derden	door	een	onderneming,	in	het	kader	van 
haar	activiteiten,	of	na	levering	van	haar	producten	of	na	de	uitvoering	van	hun	werk,	of	ook	aan	goederen	die	haar	worden	toevertrouwd.

Wat	is	ver ze kerd?

 Lichamelijke schade
 Stoffelijke schade
 Onstoffelijke gevolgschade
 Zuiver onstoffelijke schade
uitbreiding: schade door o.a.:
 Brand, vuur, rook, ontploffing en water
 Accidentele aantasting van het leefmilieu
 Burenhinder (art. 544 BW)
 Onderaannemers (persoonlijke
aansprakelijkheid  blijft uitgesloten).

Toevertrouwde goederen
Dekking van uw burgerrechtelijke 
aansprakelijkheid voor de schade aan goederen 
die aan de verzekerde werden toevertrouwd om 
aan te werken

Verzekerde schade:
 Stoffelijke schade
 Onstoffelijke gevolgschade

BA Na Levering of na voltooiing van werken 
dekt de contractuele en extracontractuele B.A. 
van de verzekerde onderneming voor schade aan 
derden veroorzaakt door producten na levering of 
door werken na hun uitvoering, in het kader van 
de aangegeven activiteit.

Verzekerde schade:
 Lichamelijke schade
 Stoffelijke schade
 Onstoffelijke gevolgschade

Wat	is	niet	ver ze kerd?

Belangrijkste gemeenschappelijke uitsluitingen 
voor alle waarborgen
 Opzet of zware fout, zoals beperkend opgesomd
in de algemene voorwaarden;
 Geldboetes;
 Schade veroorzaakt door oorlogsfeiten, lock-out,
oproer, terrorisme of sabotage;
 Schade veroorzaakt door de aanwezigheid of de
verspreiding van asbest.
 Beroepsaansprakelijkheid

Belangrijkste uitsluitingen in BA uitbating
 Schade door vertraging, de niet-uitvoering of de
slechte uitvoering van de contractuele
verplichtingen;
 Objectieve aansprakelijkheid bij brand of
ontploffing;
 Schade die voortvloeit uit de aansprakelijkheid
bedoeld door de wet op de verplichte verzekering
van motorrijtuigen.
Belangrijkste uitsluitingen van dekking
toevertrouwde goederen
 Verlies of schade door diefstal, verdwijning of
tekort;
 De schade aan goederen die door de
verzekerde onderneming of haar onderaannemers 
werden gefabriceerd, verkocht of geleverd, in geval 
van de installatie van deze goederen;
 de zuiver onstoffelijke schade

Belangrijkste uitsluitingen in BA na levering
 Schade aan producten of werken die een gebrek
vertonen;
 Ondoeltreffendheid, zuiver onstoffelijke schade;
 Zuivere inefficiëntie;
 Kosten voor intrekking en onderzoek;
 Kosten voor wegnemen, herplaatsen,
vervanging, herstelling of de terugbetaling.

Rechtsbijstand
 burgerlijk verhaal tegen derden;
 Strafrechtelijke verdediging van de verzekerde;
 onvermogen van derden;
 Administratieve bijstand.

BA uitbating

Dekking van uw burgerrechterlijke 
aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt aan 
derden tijdens de uitbating van de verzekerde 
activiteiten

Verzekerde schade:

https://www.benelux.zurich.com/


Waar	ben	ik	ge dekt?
De	verzekering	geldt	wereldwijd,	behalve	voor	Amerika	en	Canada.

Wat	zijn	mijn	ver plich tin gen?
- 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

Wan neer	en	hoe	be taal	ik?
U	hebt	de	verplichting	om	de	premie	jaarlijks	te	betalen	en	u	ontvangt	hiertoe	een	uitnodiging	tot	betaling.	Deze	premie	kan	forfaitair 
of	provisioneel	zijn.	Een	provisionele	premie	wordt	na	de	vervallen	termijn	afgerekend.	De	premie	kan	onder	bepaalde	voorwaarden 
ook	gesplitst	betaald	worden.  De	na	vervallen	termijn	afrekenbare	premie	betaalt	u	na	ontvangst	van	de	jaarlijkse	afrekening.

Wan neer	be gint	en	ein digt	de	dek king?
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	con tract	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.

Zijn	er	dek kings be per kin gen?
- Schade door hetzelfde verwekkend feit;
- Bedrag van de schadevergoeding dat boven de vergoedingslimieten gaat voorzien in de algemene en/of bijzondere
voorwaarden;
- Schade onder of gelijk aan het bedrag van het eigen risico (bedrag dat ten laste van de verzekerde blijft). De eigen risico’s
staan vermeld in de algemene en/of bijzondere voorwaarden.



https://verzekeringskaarten.nl/zurich-benelux/ba-ondernemingen
http://www.vanatotzekerheid.nl/



