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Verzekering B.A. Onderwijzer

Indien u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot uw contract, aarzel dan niet om
contact op te nemen met uw makelaar of met onze diensten. Zij zullen alles in het werk
stellen om u te helpen.

Blijft uw probleem onopgelost, dan kan u zich schriftelijk wenden tot:

AG Insurance nv
Ombudsdienst
Emile Jacqmainlaan 53
1000 Brussel
E-mail : ombudsman@aginsurance.be

Indien de oplossing die de verzekeringsmaatschappij voorstelt geen voldoening schenkt,
kan u, onverminderd het verhaal in rechte, het geschil voorleggen aan:

Ombudsman van de Verzekeringen
De Meeûsplantsoen 35
1000 Brussel
www.ombudsman.as
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DEEL I : DE WAARBORG

Artikel 1 : Voorwerp van de waarborg
1. Wij verzekeren uw extra-contractuele burgerrechtelijke aansprakelijkheid die u, uit
hoofde van een ongevalsgebeurtenis, ten laste wordt gelegd door een derde die
lichamelijke of materiële schade heeft geleden :

. door uw toedoen tijdens uw beroepsactiviteit ;

. door het toedoen van de leerlingen, wanneer deze u zijn toevertrouwd of wanneer u
er aansprakelijk voor bent ;

. uit oorzaak van de lokalen waarin u uw beroep uitoefent, alsook van de bijhorigheden,
de inrichting en het meubilair ervan, en van het schoolmaterieel (gebouw en rijtuig
uitgesloten) waarvan u het eigen gebrek niet kende.

Wij verzekeren de schade geleden door de leerlingen voor zover uw aansprakelijkheid
erbij betrokken is.

2. Wij verzekeren niet :

1. de door u opzettelijk veroorzaakte schade ;

2. de schade veroorzaakt in staat van dronkenschap, alcoholintoxicatie, geestesstoornis
of onder invloed van verdovende middelen of naar aanleiding van weddenschappen of
uitdagingen, tenzij er geen enkel oorzakelijk verband bestaat tussen deze
omstandigheden en het schadegeval ;

3. de schade die voortvloeit uit de burgerrechtelijke aansprakelijkheid die onderworpen is
aan een wettelijke verplichting ;

4. de schade doordat u lessen geeft in een discipline waarvoor u niet over de vereiste
kwalificaties beschikt of waarvoor u niet aan de wettelijke of reglementaire voorschriften
voldoet.

5. de schade veroorzaakt door terrorisme. Onder terrorisme wordt verstaan: een
clandestien georganiseerde actie of dreiging van actie met ideologische, politieke,
etnische of religieuze bedoelingen, individueel of door een groep uitgevoerd, waarbij
geweld wordt gepleegd op personen of de economische waarde van een materieel of
immaterieel goed geheel of gedeeltelijk wordt vernield, ofwel om indruk te maken op het
publiek, een klimaat van onveiligheid te scheppen of de overheid onder druk te zetten,
ofwel om het verkeer of de normale werking van een dienst of een onderneming te
belemmeren ;

6. de schade veroorzaakt door nucleaire reacties, radioactiviteit of ioniserende stralingen.

Artikel 2 : Wanneer wordt de dekking verleend ?
De dekking is verleend :

a) tijdens de collectieve of particuliere lesuren (met inbegrip van de privé-lessen),
gedurende de speeltijden en iedere schoolactiviteit of para-scolaire activiteit, zoals
wandelingen, bezoeken, uitstappen of reizen ;

b) op de weg van en naar de school wanneer u met het toezicht op de leerlingen bent
gelast ;

c) wanneer u groepsreizen organiseert of leidt en waaraan personen deelnemen die niet
tot de onderwijsinrichting behoren waar u les geeft ;

d) wanneer u buiten het kader van uw specifiek onderwijzende activiteit, private
activiteiten organiseert zoals kunst- of knutselateliers, feesten, revues, wandeltochten,
bezoeken aan fabrieken, industriële bedrijven, monumenten, openbare gebouwen,
kastelen enz...
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Artikel 3 : Territoriale dekking
Wij verlenen dekking over de hele wereld voor zover de verzekerde gewoonlijk in België
verblijft. De waarborg wordt geschorst zodra de verzekerde zijn verblijfplaats in het
buitenland vestigt.

Elke kennisgeving aan de verzekeringnemer zal geldig geschieden op zijn laatste officieel
door de maatschappij gekende woonplaats.

Artikel 4 : Verzekerde bedragen
Per schadegeval komen wij tussen tot :

- 1.250.000,00 EUR voor de schade die het gevolg is van lichamelijke letsels ;

- 125.000,00 EUR voor de stoffelijke schade.

De dadingen met het Openbaar Ministerie, de gerechtelijke geldboeten, de minnelijke of
administratieve schikkingen alsook de kosten van strafvervolging zijn niet ten laste van de
maatschappij.
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DEEL II : ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN

De bepalingen van de Wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomsten
(B.S. 20 augustus 1992) en haar uitvoeringsbesluiten zijn van toepassing.

Artikel 5 : Niet betaling van de premie
Bij niet betaling van de premie zullen wij u per gerechtsdeurwaardersexploot of per
aangetekend schrijven een herinnering sturen die geldt als ingebrekestelling. Wij zullen u
hierbij een forfaitaire vergoeding aanrekenen ten belope van 12,50 EUR (index 111, 31 -
augustus 2009 - basis 2004=100) verschuldigd van rechtswege en zonder
ingebrekestelling. Die vergoeding varieert ieder jaar op 1 januari in functie van de
evolutie van de index der consumptieprijzen op basis van de index van de maand
december van vorig jaar. In geen geval zal dit bedrag lager zijn dan 12,50 EUR.
Geschorste waarborgen treden pas opnieuw in werking om 0 uur de dag volgend op de
dag van de integrale betaling van de vervallen premies, in voorkomend geval
vermeerderd met de intresten.

Artikel 6 : Uw verplichtingen
In het bijzonder bij schadegeval moeten de verzekeringnemer en de verzekerde :

a. zich onthouden van alle erkenning van aansprakelijkheid, van elke dading, van elke
vaststelling van schade, van elke betaling of belofte tot schadevergoeding. Het louter
erkennen van de feiten of het door de verzekerde verschaffen van eerste geldelijke hulp
en het verlenen van onmiddellijke medische bijstand worden niet aanzien als erkenning
van aansprakelijkheid ;

b. aan de maatschappij, zonder verwijl, alle bewijsstukken van de schade en alle
documenten met betrekking tot het schadegeval overmaken. Alle dagvaardingen en in
het algemeen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken moeten aan de
maatschappij onmiddellijk na hun afgifte of betekening overgemaakt worden ;

c. op de zittingen verschijnen, zich onderwerpen aan alle onderzoeksmaatregelen
bevolen door de rechtbanken en akten van rechtspleging op verzoek van de
maatschappij vervullen.

Overeenkomstig het vergoedingsbeginsel moeten de kosten gerecupereerd ten laste van
derden en de rechtsplegingsvergoeding aan ons terugbetaald worden.

Artikel 7 : Onze verplichtingen
Vanaf het ogenblik dat de maatschappij tot het verlenen van dekking is gehouden en voor
zover deze wordt ingeroepen, stellen wij ons, binnen de grenzen van de dekking, achter
onze verzekerde.

Ten aanzien van de burgerrechtelijke belangen en in zover de belangen van de
maatschappij en van de verzekerde samenvallen, heeft de maatschappij het recht om, in
de plaats van de verzekerde, de vordering van de benadeelde te bestrijden. De
maatschappij kan deze laatste vergoeden indien daartoe grond bestaat.

De tussenkomst van de maatschappij houdt geen enkele erkenning in van
aansprakelijkheid vanwege de verzekerde en zij mag hem ook geen nadeel berokken.

Artikel 8 : Opzeg na schadegeval
In geval van fraude behouden we ons het recht voor om het contract op te zeggen. In dat
geval zal de opzegging ingaan één maand na de datum van betekening. In alle andere
gevallen, zien we af van het recht om ons de mogelijkheid voor te behouden om het
contract op te zeggen met uitwerking vóór de jaarlijkse vervaldag.

De verzekeringsnemer kan het contract opzeggen na elk schadegeval, ten laatste 1
maand na onze betaling of betekening van onze weigering tot tussenkomst. De
opzegging zal uitwerking hebben 3 maanden na de dag van de betekening.
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