
 Wat is verzekerd?  Wat is niet verzekerd? 

1.  Burgerrechtelijke aansprakelijkheid uitbating
 ✓Dekking van uw extracontractuele burgerrechtelijke 
aansprakelijkheid voor de schade toegebracht aan derden in 
het kader van de verzekerde activiteit, onder meer in de 
volgende gevallen: 
– door brand, vuur, ontploffing, rook of water,
– door een accidentele milieuaantasting,
– door burenhinder,
– door onderaannemers (persoonlijke aansprakelijkheid blijft 

uitgesloten),
– door werftoestellen, al dan niet ingeschreven (verkeersrisico 

enkel voor ingeschreven toestellen).
2.  Toevertrouwde goederen (indien vermeld in de bijzondere 

voorwaarden (BV))
 ✓Dekking van uw burgerrechtelijke aansprakelijkheid voor de 
schade:
– aan toevertrouwde goederen om aan te werken,
– aan goederen die als werkinstrument worden gehuurd of 

geleend (<30 dagen),
– aan gebouwen van derden die gratis ter beschikking gesteld 

of gehuurd worden (<30 dagen).
3.  Burgerrechtelijke aansprakelijkheid na levering (indien 

vermeld in de BV)
 ✓Dekking van uw contractuele en extracontractuele burger- 
rechtelijke aansprakelijkheid voor schade toegebracht aan 
derden:
– door uw producten na hun levering,
– door uw werken na hun uitvoering.

1.   Belangrijkste gemeenschappelijke uitsluitingen voor alle 
waarborgen 
 ✗ Opzettelijke daad of grove schuld van een verantwoordelijke, 
zoals beperkend opgesomd in de algemene voorwaarden

 ✗ Geldboeten
 ✗ Schade veroorzaakt door oorlog, staking, lock-out, oproer, 
terrorisme, sabotage 

 ✗ Schade veroorzaakt door de aanwezigheid of de verspreiding 
van asbest

2. Belangrijkste uitsluitingen BA uitbating
 ✗ Objectieve aansprakelijkheid bij brand of ontploffing
 ✗ Aansprakelijkheid bedoeld door de wet op de verplichte 
verzekering van motorrijtuigen 

 ✗ Schade aan toevertrouwde goederen
 ✗ Schade door niet-uitvoering van contractuele verplichtingen

3.   Belangrijkste uitsluitingen van de dekking toevertrouwde 
goederen
 ✗ Schade aan goederen die de verzekerde heeft gefabriceerd, 
verkocht of geleverd, tijdens de installatie van deze goederen 
of schade die voortvloeit uit diefstal, verlies of verdwijning van 
deze goederen

 ✗ Schade die niet voortvloeit uit een gebeurtenis die buiten het 
beschadigd goed ligt

4. Belangrijkste uitsluitingen in BA na levering
 ✗ Schade aan producten of werken die een gebrek vertonen
 ✗ Kosten voor preventieve controle, opsporing, uiteenneming/
terugplaatsing 

 ✗ Gebrek aan prestatie, zuiver onstoffelijke schade
 ✗ Schade enkel en alleen veroorzaakt door intellectuele diensten

Allianz Benelux n.v. – Lakensestraat 35 – 1000 Brussel – Tel.: +32 2 214.61.11 – www.allianz.be – BTW: BE 0403.258.197 – RPR Brussel  
Verzekeringsmaatschappij toegelaten door de NBB (Nationale Bank van België) onder codenummer 0097 om alle takken "Leven" en "niet-Leven" te beoefenen 
NBB Hoofdzetel: de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be 
Verantwoordelijke uitgever: G. Deschoolmeester – Lakensestraat 35 – 1000 Brussel – Tel. : +32 2 214 61 11 – 17NOV248

Dit informatiedocument heeft tot doel u een overzicht te geven van de belangrijkste dekkingen en uitsluitingen van deze verzekering.  
Dit document is niet afgestemd op uw individuele specifieke behoeften en de in dit document opgenomen informatie en verplichtingen 
zijn niet exhaustief. Voor alle bijkomende informatie betreffende de gekozen verzekering en uw specifieke verplichtingen kan u de 
precontractuele en contractuele voorwaarden betreffende deze verzekering raadplegen. Op www.allianz.be vindt u alle info over het 
product en ook uw verplichtingen en die van de maatschappij. 

Welk soort verzekering is dit? 
Het is een verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid ondernemingen die de schade verzekert toegebracht aan derden door een 
zelfstandige of een kmo (zowel een kleine handelszaak als een industriële onderneming), in het kader van hun activiteit, of na levering van 
hun producten of na de uitvoering van hun werk, of ook nog aan goederen die hun worden toevertrouwd.
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 Wat is verzekerd? (vervolg)  Zijn er dekkingsbeperkingen?

4. Rechtsbijstand (indien vermeld in de BV)
 ✓Strafrechtelijke verdediging van de verzekerde 
 ✓Burgerlijk verhaal tegen derden

5. Verzekerde bedragen 
 ✓1.500.000 euro, 2.500.000 euro of 5.000.000 euro voor 
lichamelijke schade, stoffelijke en onstoffelijke gevolgschade 
vermengd (andere bedragen op maat)

 ! Vrijstelling voorzien in de bijzondere voorwaarden 
 ! In BA Uitbating:

– zuiver onstoffelijke schade beperkt tot 250.000 euro,
– water, vuur, rook, ontploffing, accidentele milieuaantasting, 

burenhinder: waarborg beperkt tot 25% van het verzekerde 
bedrag in stoffelijke schade.

 ! In toevertrouwde goederen, waarborg beperkt tot 12.500 of 
25.000 euro

 Waar ben ik gedekt?

 ✓Het verzekeringsgebied van de waarborg BA Uitbating omvat standaard de volledige Europese Unie (wereldwijd na voorafgaande 
schriftelijke aanvaarding).
 ✓De dekking BA Na levering wordt uitgebreid tot de volledige wereld, behalve USA/Canada (optioneel).

 Wat zijn mijn verplichtingen?

 ✓Bij de onderschrijving van het contract geeft u de Maatschappij complete en transparante informatie. Denk er ook aan om alle 
aanpassingen in de loop van het contract te melden.
 ✓Bij een schadegeval maakt snelle en complete communicatie met uw makelaar en/of uw maatschappij het mogelijk om vlug 
preventieve maatregelen te nemen en zo uw schade te beheren en te beperken.

 Wanneer en hoe betaal ik?

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 worden vermeld in de bijzondere voorwaarden. De overeenkomst duurt een jaar en wordt 
stilzwijgend verlengd. Wij dekken de schade die zich tijdens de duur van het contract voordoet. In BA na levering, is de schade die 
ontstond gedurende de looptijd van het contract verzekerd in de 12 maanden na opzegging van het contract bij stopzetting van de 
activiteiten.

 Hoe zeg ik mijn contract op?

U kan de verzekeringsovereenkomst ten minste drie maanden voor de jaarlijkse vervaldag opzeggen, met een aangetekende brief, een 
deurwaardersexploot of door overhandiging van een opzeggingsbrief met ontvangstbewijs. 


