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Objectieve BA
na brand of ontploffing

Disclaimer: Dit informatiedocument beoogt u een overzicht van de belangrijkste waarborgen en uitsluitingen te geven, eigen aan deze verzekering. Dit
document is niet afgestemd op uw individuele specifieke behoeften en de in dit document opgenomen informatie en verplichtingen zijn niet exhaustief.
Gelieve voor alle bijkomende informatie wat betreft de rechten en plichten van de verzekeringsonderneming en van de verzekerde de algemene en/of
bijzondere voorwaarden betreffende het gekozen verzekeringsproduct te raadplegen.

Wat is dit voor type verzekering?
Deze verzekering is een wettelijk verplichte foutloze aansprakelijkheidsverzekering. Indien u uitbater bent van een in de wet voorziene inrichting die
gewoonlijk toegankelijk is voor het publiek, dan dient u deze verzekering te onderschrijven voor de dekking van uw objectieve (foutloze) aansprakelijkheid
voor de lichamelijke en materiële schade van derden door een brand of een ontploffing. De burgemeester van de gemeente waar uw inrichting gelegen is
en uzelf ontvangen jaarlijks een verzekeringsattest dat u nodig hebt om uw inrichting te mogen uitbaten.

Wat is verzekerd ?
uw objectieve (foutloze) aansprakelijkheid op basis
van artikel 8 van de wet van 30 juli 1979, voor schade
aan derden door het feit van een brand of een
ontploffing,
voor lichamelijke en materiële schade overkomen aan
derden,
door de uitbating van uw inrichting vermeld in de
bijzondere voorwaarden,
die gewoonlijk toegankelijk is voor het publiek
en die vermeld is in artikel 1 van het KB van 28
februari 1991 betreffende de inrichtingen die onder
toepassing vallen van hoofdstuk II van de wet van
30 juli 1979 betreffende de preventie van brand
en ontploffing en betreffende de burgerrechtelijke
aansprakelijkheid in dergelijke gevallen,
tot beloop van de door de wet voorziene bedragen.

Wat is niet verzekerd ?
schade die niet voortvloeit uit een brand of een
ontploffing,
schade die uzelf oploopt,
schade die niet voortvloeit uit de uitbating van uw
inrichting,
schade door de uitbating van een inrichtingen die
niet vermeld is in artikel 1 van het KB van 28 februari
1991,
de materiële schade die verzekerbaar is in de
waarborg « huurdersaansprakelijkheid »,
« gebruikersaansprakelijkheid » of « verhaal van
derden » van een brandpolis.

Zijn er beperkingen in de dekking?
p er schadegeval is lichamelijke schade verzekerd tot
beloop van 15.000.000 € en materiële schade tot
beloop van 750.000 € (index van 07/1991).
Indien we door de wet gehouden zijn de slachtoffers
te vergoeden, ofschoon gerechtigd waren de
vergoeding te weigeren of te verminderen, behouden
we ons het recht op verhaal tegen u.

Waar ben ik verzekerd ?
U bent verzekerd voor uw inrichting in België.

• bij het afsluiten van de overeenkomst alle bekende omstandigheden die van belang zijn voor de beoordeling van het risico,
meedelen,
• in de loop van de overeenkomst alle bekende omstandigheden die het risico aanmerkelijk en blijvend wijzigen of verzwaren,
meedelen,
• de nodige en redelijke maatregelen treffen om schade te voorkomen, en zo er zich toch schade voordoet, om de gevolgen ervan te
beperken,
• het schadegeval zo snel mogelijk aangeven, en alle nuttige informatie en documenten verschaffen,
• bij schade zich onthouden zijn aansprakelijkheid te erkennen.
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Wat zijn mijn verplichtingen?

Wanneer en hoe moet ik betalen?
U hebt de verplichting om de premie jaarlijks te betalen en u ontvangt hiertoe een uitnodiging tot betaling. Een gesplitste
premiebetaling is mogelijk tegen bepaalde voorwaarden en mogelijk zijn hier bijkomende kosten aan verbonden.

Wanneer start en eindigt de dekking?
De begindatum en de duur van de verzekering wordt vermeld in de bijzondere voorwaarden. De overeenkomst duurt een jaar en
wordt stilzwijgend verlengd.

Hoe kan ik mijn contract stopzetten?
U kan de verzekeringsovereenkomst tenminste drie maanden voor de jaarlijkse vervaldag opzeggen. U kan dat doen per
aangetekende brief, bij deurwaardersexploot of door afgifte van de opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs.
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