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Dit informatiedocument biedt u een beknopt overzicht te geven van de voornaamste dekkingen en uitsluitingen
met betrekking tot dit verzekeringsproduct. Dit document werd niet gepersonaliseerd op basis van uw specifieke
behoeften en de erin opgenomen informatie is niet exhaustief. Lees alle documenten (Algemene en Bijzondere
Voorwaarden, attesten en bijvoegsels) zorgvuldig door, zodat u volledig geïnformeerd bent.
Welk soort verzekering is dit?
Dit product is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering met minimaal een dekking dat voldoet aan de wettelijke
minimumvereisten voor alle bouwprofessionals voor de lichamelijke, materiële en financiële schade als gevolg van
een fout in de door u ontworpen constructie, inclusief de tienjarige aansprakelijkheid, dit voor een specifiek project.
Wat is verzekerd?


Bedrijfsaansprakelijkheid



Beroepsaansprakelijkheid



Tienjarige aansprakelijkheid

Wat zal worden terugbetaald?


De financiële gevolgen van de
wettelijke aansprakelijkheid en de
Beroepsaansprakelijkheid



Lichamelijke, materiële en financiële
schade



Verdedigingskosten (technische en
juridische bijstand)

Hoe hoog is de verzekerde som?


Capaciteit tot 30 Mio €

Wat is niet verzekerd?

x
x

x

x
x
x
x

Schade die voortvloeit uit radioactiviteit
Schade die voortvloeit uit lichamelijke
verwondingen ten gevolge van de blootstelling aan wettelijk verboden producten
De kosten voor het overdoen van studies, plannen en berekeningen die het
voorwerp uitmaken van de verzekerde
opdracht
Contractuele, administratieve of economische boetes
Sowieso bouwkost
Schade van zuiver esthetische aard
De meerkosten voortvloeiend uit de
wijzigingen en/of verbeteringen na
een schadegeval

Zijn er dekkingsbeperkingen?

!
!

Vrijstelling : de in de Bijzondere
waarden opgenomen vrijstelling
ten laste van de verzekerde.
Maximumvergoeding per schade
per periode, zoals vermeld
in de Bijzondere Voorwaarden.

Voorblijft
en/of
staat

Waar ben ik gedekt?
 Wereldwijde verzekeringsdekking (m.u.v wet Spinetta in Frankrijk) : HDI Global Specialty SE
kan bouwprofessionals overal ter wereld verzekeren.
Welke verplichtingen heb ik?
Verplichtingen zijn o.a.:

De risico’s / omstandigheden waarheidsgetrouw weergeven bij het afsluiten van de overeenkomst

De verzekeraar informeren wanneer deze risico’s / omstandigheden wijzigen tijdens de duurtijd van
de overeenkomst

Alle mogelijke maatregelen nemen om een schadegeval te vermijden (goede huisvader)

U moet ons elk schadegeval en de omstandigheden ervan melden binnen de termijn voorzien in de
Algemene Voorwaarden. Verder moet u alle redelijke maatregelen nemen om de gevolgen van een
schadegeval te beperken
Een volledig overzicht van de verplichtingen van de verzekerde kan u terugvinden in de Algemene
Voorwaarden.
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Wanneer en hoe betaal ik?
U dient de premie te betalen na ontvangst van het betalingsverzoek of de verschillende betalingsverzoeken in geval van spreiding van de premie
Wanneer begint en eindigt de dekking?
De verzekeringsdekking treedt in werking op de datum zoals vermeld in de Bijzondere Voorwaarden, na
ondertekening van de polis en/of betaling van de eerste premie.
De overeenkomst wordt gesloten voor de studiefase en de bouwfase tot tien jaar na de oplevering.
Hoe zeg ik mijn contract op?
De verzekeringsovereenkomst is een overeenkomst ter verzekering van een specifieke project en is niet
opzegbaar.
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