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AG Insurance

Verzekering BA Onderwijzer 
Informatiedocument over het verzekeringsproduct

Dit informatiedocument geeft een overzicht van de belangrijkste dekkingen en uitsluitingen van deze verzekering. Dit document is niet gepersonaliseerd 
op basis van uw specifieke behoeften. De informatie die erin is opgenomen is niet exhaustief. De precieze omvang van de waarborgen en de 
tussenkomstlimieten staan in de algemene voorwaarden van het contract. Extra informatie over de gekozen verzekering en uw verplichtingen vindt u in de 
precontractuele en contractuele informatie over deze verzekering.

Welk soort verzekering is dit? 
BA Onderwijzer dekt, buiten elke overeenkomst om, uw burgerrechtelijke aansprakelijkheid voor de materiële en lichamelijke schade die u of uw leerlingen 
berokkenen aan derden in het kader van uw beroepsactiviteit.

 Wat is verzekerd?
 ✔Wij verzekeren uw extracontractuele aansprakelijkheid die u ten gevolge 
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 leerlingen, wanneer ze u zijn toevertrouwd of 
wanneer u aansprakelijk voor hen bent.

 ✓ Door toedoen van de lokalen waarin u uw beroep uitoefent, alsook 
door de bijhorigheden, de inrichting en het meubilair ervan, en van het 
schoolmaterieel (gebouw en rijtuig uitgesloten) waarvan u het gebrek 
niet kende.

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

 ✔ Per schadegeval komen wij tussen tot:

 ✓ 1 239 467,62 euro voor de schade die het gevolg is van lichamelijke 
letsels.

 ✓ 123 946,76 euro voor de stoffelijke schade.

 Wat is niet verzekerd?
 ✘ De schade in het kader van lessen die u geeft in een discipline waarvoor 
u niet de vereiste kwalificaties heeft of waarvoor u niet voldoet aan de 
wettelijke of reglementaire voorschriften.

 ✘ Schade die u opzettelijk veroorzaakt.

 ✘ De schade die voortvloeit uit de burgerrechtelijke aansprakelijkheid die 
onderworpen is aan een wettelijke verplichting.

 ✘ De schade veroorzaakt in een 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.

 Zijn er dekkingsbeperkingen?
 ! De dekking wordt enkel verleend:

 ! Tijdens de collectieve of particuliere lesuren (ook privélessen), 
gedurende de speeltijden en iedere schoolactiviteit of parascolaire 
activiteit (uitstappen, …).

 ! Op de weg van en naar de school wanneer u toezicht houdt op de 
kinderen.

 ! Wanneer u groepsreizen organiseert of leidt en waaraan personen 
deelnemen die niet tot de onderwijsrichting behoren waar u lesgeeft.

 ! 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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  Waar ben ik verzekerd?
 ✔Wij verlenen dekking over de hele wereld, voor zover u uw gewone verblijfplaats in België heeft.

  Wat zijn mijn verplichtingen?
 – U bezorgt ons volledige en exacte informatie over het te verzekeren risico bij het afsluiten van het contract.

 – U moet iedere wijziging aan het verzekerde risico tijdens de duur van de overeenkomst (bv. u verhuist naar het buitenland, …).aan ons melden.

 – U moet alle voorzorgsmaatregelen nemen om een schadegeval te vermijden.

 – U moet een schadegeval en de omstandigheden ervan melden binnen de termijn voorzien in de algemene voorwaarden. U moet daarnaast alle redelijke 
maatregelen nemen om de gevolgen van een schadegeval te beperken.

  Wanneer en hoe betaal ik?
U moet de premie jaarlijks betalen en ontvangt hiervoor een betalingsaanvraag. Premiesplitsing is mogelijk onder bepaalde voorwaarden. Hiervoor gelden 
extra kosten. U kunt deze vermijden door uw contracten op te nemen in Familis, Modulis of Modulis Easy om zo de gratis premiesplitsing te genieten (tot 
maandelijkse betalingen). Familis en Modulis bieden nog andere voordelen, voor Familis bijvoorbeeld tot een jaar terugbetaling van de premies in geval van 
overlijden of arbeidsongeschiktheid van meer dan een maand en voor Modulis bijvoorbeeld de mogelijkheid om elk jaar 10 % van het betaalde premiebedrag 
terug te krijgen via de Goedeklantbonus.

  Wanneer begint en eindigt de dekking?
De begindatum en de looptijd van de verzekering staan vermeld in de bijzondere voorwaarden. Het contract loopt een jaar. Wanneer u niets doet, wordt het elk 
jaar automatisch verlengd.  

  Hoe zeg ik mijn contract op?
U kunt uw verzekeringscontract opzeggen ten laatste drie maanden vóór de jaarlijkse vervaldag van het contract. Dit kan via een aangetekende brief, met een 
deurwaardersexploot of door afgifte van een opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs. 


