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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.

Welk soort verzekering is dit?
P&V Ideal Liability is een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid (B.A.) en, indien bijkomend gewenst, rechtsbijstand (RB) voor de activiteiten
van uw onderneming. De verzekering B.A. beschermt u tegen de geldelijke gevolgen van uw B.A. door schade toegebracht aan derden. De
verzekering R.B. vrijwaart uw juridische belangen als eiser. Beide verzekeringen gelden volgens de specifieke voorwaarden en binnen bepaalde
vergoedingsgrenzen voorzien in het contract.

de B.A. “uitbating”, d.w.z. uw buitencontractuele
B.A. voor lichamelijke, stoffelijke en immateriële
gevolgschade veroorzaakt aan derden door en
tijdens het uitvoeren van uw beroepsactiviteit, onder
meer door uw personeel (m.i.v. interimarissen,
jobstudenten en stagiairs), uw onderaannemers, uw
bedrijfsgebouwen en uw bedrijfsmateriaal).
uw vergoedingsplicht voor burenhinder op basis
van artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek voor uw
bedrijfsgebouwen.
de waarborg omvat uw B.A. voor schade aan
derden door aantasting van het milieu, in zover deze
voortvloeit uit een plots en accidenteel feit.
mits vermelding in de bijzondere voorwaarden, de
B.A. “toevertrouwd goed”, d.w.z. uw B.A. voor de
stoffelijke schade en de immateriële gevolgschade
aan goederen van derden die u werden
toevertrouwd om het voorwerp uit te maken van
een werk een prestatie of een behandeling in het
kader van de verzekerde activiteit.
De waarborg geldt ook tijdens het transport dat
nodig is voor de uitvoering van het werk.
U kan de waarborg B.A. “toevertrouwd goed” op
aanvraag uitbreiden tot de stoffelijke schade aan
goederen van derden die u tijdelijk en occasioneel
worden toevertrouwd om als werkinstrument te
worden gebruikt.
mits vermelding in de bijzondere voorwaarden, de
B.A. “na levering of na werken” d.w.z. uw B.A. voor
schade aan derden veroorzaakt door de producten
die u produceert of commercialiseert na hun
levering, of door uw werken na hun uitvoering.
mits vermelding in de bijzondere voorwaarden, de
B.A. “beroepsaan-sprakelijkheid”, d.w.z. uw B.A. voor
schade aan derden door het louter verlenen van
intellectuele diensten.

Wat is niet verzekerd?
de persoonlijke aansprakelijkheid van uw
onderaannemers.
schade door gebouwen die niet dienen voor de
uitbating van uw bedrijf (behoudens specifieke
vermelding in de bijzondere voorwaarden).
schade door werken aan uw bedrijfsgebouwen die
de stabiliteit ervan beïnvloeden, evenals afbraak-,
bouw- en verbouwingswerken alsmede graafwerken
met gebruik van mechanische werktuigen.
milieuschade die niet het gevolg is van een plots
en accidenteel feit (de zogeheten graduele
milieuschade) of die het gevolg is van een inbreuk
door u of uw leidinggevenden op de milieuregelgeving
schade aan goederen van derden die u zijn
toevertrouwd
-

om een andere reden dan om te worden
bewerkt, zoals opslag, verkoop of louter voor
bewaarneming,

-

waarvan u huurder, leaser of gebruiker bent,

-

door diefstal, ontvreemding, verlies of
verdwijning.

voor de waarborg “schade aan goederen die
tijdelijk en occasioneel zijn toevertrouwd als
werkinstrument”:
-

alle immateriële schade, zowel de zuivere als de
immateriële gevolgschade,

-

goederen die niet behoren tot de normale
uitrusting van uw activiteit,

-

goederen die gedurende meer dan 15 dagen aan
u zijn toevertrouwd,

-

schade aan gemotoriseerde voertuigen en aan
gebouwen.
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Wat is verzekerd?

Wat is verzekerd? (vervolg)

Wat is niet verzekerd? (vervolg)

mits vermelding in de bijzondere voorwaarden, de
rechtsbijstand, d.w.z.:

schade aan de producten die u hebt geleverd of aan
de werken die u hebt uitgevoerd,

-

uw verhaal tegen een aansprakelijke derde voor
de lichamelijke schade die u hebt geleden of de
stoffelijke schade aan uw bedrijfspatrimonium.

-

uw strafrechtelijke verdediging bij een
schadegeval waarvoor u beroep kan doen op de
waarborg B.A.

de schade die uw producten of werken
aanrichten omdat ze niet geschikt zijn voor de
functie waarvoor ze bestemd zijn (gebrek aan
performantie).

-

het “onvermogen van derden”, d.w.z. uw
vergoeding in geval de derde die aansprakelijk is
voor een verzekerd schadegeval met zekerheid
totaal onvermogend is.

de “verzekerde activiteit”is de activiteit die in de
bijzondere voorwaarden is beschreven, maar ook
de randactiviteit die nodig is voor en verband houdt
met de beschreven activiteit.

de laattijdige uitvoering van een intellectuele dienst,
evenals studies en adviezen i.v.m. stabiliteitsrisico’s.
in het kader van de rechtsbijstand, het verhaal tegen
de aansprakelijke derde op een contractuele basis.

Zijn er beperkingen in de dekking?
behoudens voor lichamelijke schade, geldt er per
schadegeval een vrijstelling tot beloop van het
bedrag vermeld in de bijzondere of de algemene
voorwaarden.
de dekking wordt verleend tot beloop van de
verzekerde bedragen die vermeld zijn in de
bijzondere en de algemene voorwaarden.
het verzekerd limietbedrag geldt per schadegeval,
maar voor de waarborgen B.A. “na levering of na
werken” en “beroepsaansprakelijkheid” ook per
verzekeringsjaar.
de dekking geldt niet voor activiteiten die niet onder
het begrip “verzekerde activiteit” vallen en waartoe
u niet gemachtigd bent om deze uit te voeren.

Waar ben ik verzekerd ?
In zover uw uitbatingszetel zich in België bevindt bent u verzekerd in de hele wereld, behalve voor schade in de USA of
Canada veroorzaakt door uw producten na hun levering of uw werken na hun uitvoering of door uw intellectuele diensten. U
kunt vragen de dekking tot deze landen uit te breiden tegen bepaalde voorwaarden.

Wat zijn mijn verplichtingen?
• 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.

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 begint en eindigt de dekking?
De begindatum en de duur van de verzekering wordt vermeld in de bijzondere voorwaarden. De overeenkomst duurt een jaar, maar
kan ook voor een langere periode worden afgesloten.Ze wordt stilzwijgend verlengd met de periode vermeld in de algemene of
bijzondere voorwaarden.

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