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VIVIUM Beroeps- 
aansprakelijkheid Medische en  

Paramedische Zorgverlening 

Wat is verzekerd?
1.

 de geldelijke gevolgen van uw burgerlijke 
aansprakelijkheid, zowel contractueel als 
buitencontractueel, wegens lichamelijke of stoffelijke 
schade toegebracht aan derden, m.i.v. uw patiënten, 
door uw beroepsactiviteiten als zorgverlener in de 
gezondheidszorg, veroorzaakt door:

- een vergissing, nalatigheid of verzuim, 

- het gebruik van instrumenten, toestellen, 
substanties en materieel (behoudens 
motorvoertuigen) die u nodig hebt om 
gezondheidszorg te verstrekken,

- producten die u in het kader van de 
zorgverlening levert,

- het verlies, diefstal, beschadiging, verdwijning of 
vernieling van documenten, gegevens en andere 
informatiedragers m.b.t. de gezondheidszorg,

- uw aangestelden, assistenten, helpers, technici 
en van uw studenten die bij u stage lopen in het 
kader van hun beroepsopleiding, die handelen 
onder uw gezag en voor uw rekening (mits 
vermelding in de bijzondere voorwaarden).

- de dieren die u in het kader van uw 
beroepsactiviteit als veearts zijn toevertrouwd 
(m.i.v. de schade aan deze dieren),

Wat is niet verzekerd?
 illegale zorgverlening, zorgverlening waartoe u 

niet gemachtigd bent, het weigeren om dringende 
bijstand te verlenen aan personen in nood, het niet 
respecteren van het medisch geheim,

 het bereiden, verdelen, verkopen, voorschrijven 
of toedienen van verboden of niet erkende 
geneesmiddelen,

 het testen van nieuwe geneesmiddelen, cosmetische 
producten of medische toestellen,

 het bewust uitvoeren van handelingen, technieken 
of behandelingen die overbodig zijn of die 
wetenschappelijk als voorbijgestreefd worden 
beschouwd,

 onstoffelijke schade* die niet het gevolg is van een 
gedekte lichamelijke of stoffelijke schade,

 schade aan goederen van derden waarvan u houder, 
huurder, leasingnemer of gebruiker bent, m.i.v. 
gemotoriseerde transportmiddelen en gebouwen,

 de persoonlijke aansprakelijkheid van uw 
aangestelden, assistenten, helpers, technici en van uw 
studenten die bij u stage lopen,

 betwistingen over erelonen, evenals disciplinaire 
aangelegenheden,

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?
Deze verzekering is een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering (B.A.) en, indien bijkomend gewenst, rechtsbijstand (RB) voor uw 
beroepsactiviteiten als zorgverlener in de gezondheidszorg. 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.
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Wat is verzekerd? (vervolg)

 de waarborg strekt zich uit tot:

- uw deelname aan opleidingen, bijscholingen 
en congressen in het kader van uw beroep als 
zorgverlener,

- de stoffelijke schade (als gevolg van een 
accidentele gebeurtenis) aan goederen van 
derden die u beroepshalve nodig hebt om 
gezondheidszorg te verstrekken en die u daarom 
zijn toevertrouwd,

2.

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

- uw verhaal tegen een aansprakelijke derde voor 
de lichamelijke schade die u hebt geleden of de 
stoffelijke schade aan uw patrimonium dat u 
gebruikt voor uw zorgverlening,

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

- 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.

Wat is niet verzekerd? (vervolg)

 in het kader van de waarborg rechtsbijstand: 

- de gerechtskosten in strafzaken, boetes en 
transacties met het openbaar ministerie,

- contractuele geschillen, m.i.v. het verhaal tegen 
de aansprakelijke derde op een contractuele 
basis.

* elk in geld waardeerbaar en becijferbaar nadeel dat 
voortvloeit uit ontzegging van voordelen die met de 
uitoefening van een recht verbonden zijn, uit onderbreking 
van een door een persoon of goed verstrekte dienst of uit 
winstderving en inzonderheid: verlies van afzet, van cliënteel, 
van winst, gebruiksderving van roerend of onroerend goed, 
productiestilstand, en ander gelijkaardig geldelijk nadeel dat 
niet uit lichamelijke of stoffelijke schade voortvloeit. 

Zijn er beperkingen in de dekking?
 de waarborg B.A. wordt verleend tot beloop van 
de verzekerde bedragen die vermeld zijn in de 
bijzondere en de algemene voorwaarden. Deze 
gelden per schadegeval en per verzekeringsjaar,

 de waarborg wordt verleend in zover de schade 
zich voordoet tijdens de geldigheidsperiode van de 
overeenkomst, m.i.v. de vorderingen die na het einde 
van de overeenkomst worden ingediend (tot de 
wettelijke verjaring),

de waarborg R.B. wordt verleend tot beloop van 
25.000 € perschadegeval. 

de kosten voor de rechtsvordering zijn verzekerd in 
zover het schadebedrag dat moet verhaald worden 
minstens 620 € bedraagt (2.500 € bij een procedure 
voor het Hof van Cassatie of de Raad van State).

 de dekking geldt niet voor activiteiten die geen 
verband houden met uw beroep dat vermeld is in 
de bijzondere voorwaarden.

Waar ben ik verzekerd ? 
 Voor zover u uw hoofdactiviteit in België heeft, bent u verzekerd in de hele wereld, behalve in de USA en Canada.Toch bent 

u ook daar verzekerd voor deelname aan opleidingen, seminaries en vergaderingen, en in het geval u dringende onbezoldigde 
bijstand aan personen in nood dient te verlenen.

Wat zijn mijn verplichtingen?
• U moet ons eerlijke, accurate en volledige informatie over het te verzekeren risico verschaffen bij het sluiten van de 

overeenkomst. 
• Indien er zich, tijdens de looptijd van de overeenkomst, wijzigingen voordoen in uw activiteiten of in uw risico om aansprakelijk 

te worden gesteld, moet u dat ons melden.
• U dient alle nodige voorzorgsmaatregelen te treffen om te vermijden dat zich een schadegeval voordoet. 
• Zo dit toch gebeurt, dient u alle redelijke maatregelen te nemen om de gevolgen van het schadegeval te beperken. 
• Zo snel mogelijk bij ons aangifte te doen met alle noodzakelijke informatie om het schadegeval te regelen en ons alle 

documenten i.v.m. het schadegeval over te maken.
• Bij schade dient u zich ervan te onthouden uw aansprakelijkheid te erkennen.
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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 overeenkomst wordt vermeld in de bijzondere voorwaarden. Deze duurt een jaar en wordt 
stilzwijgend verlengd.

Hoe zeg ik mijn contract op?
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.


