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Verzekering BA Medische 
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 staat 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 Medische en Paramedische Beroepen verzekert u wanneer uw contractuele en/of extracontractuele burgerrechtelijke aansprakelijkheid betrokken is 
wegens schade veroorzaakt aan derden. 

 Wat is verzekerd?
 ✔ Beroepsrisico: Wij verzekeren u wanneer uw contractuele en/of 
extracontractuele burgerrechtelijke aansprakelijkheid betrokken is 
wegens schade veroorzaakt aan derden:

 ✓  door daden of nalatigheden tijdens de wettige uitoefening van uw 
beroep;

 ✓ door het gebruik van instrumenten, toestellen en substanties die 
noodzakelijkerwijze deel uitmaken van uw verzekerde beroepsactiviteit 
en in het bijzonder door het gebruik van medische apparatuur met 
ioniserende stralingen en radioactieve substanties voor medische 
doeleinden;

 ✓ door uw assistenten, technici of door uw secretariaatspersoneel 
handelend voor uw rekening en in de wettige uitoefening van hun 
functies. Hun persoonlijke aansprakelijkheid is ook verzekerd;

 ✓ door uw stagiairs handelend onder uw toezicht en onder uw 
aansprakelijkheid en in de wettige uitoefening van hun medische of 
paramedische functies;

 ✓ door de confrater, houder van een gelijkwaardig diploma, die u vervangt 
wegens vakantie, ziekte of ongeval.

 ✔ Onrechtstreeks beroepsrisico: Wij verzekeren uw extracontractuele 
burgerrechtelijke aansprakelijkheid wegens schade veroorzaakt aan 
derden (inclusief patiënten) tijdens de uitoefening van uw verzekerde 
beroepsactiviteit en die niet het rechtstreeks gevolg is van een door u 
gestelde medische of paramedische daad.

 ✔ Risico uitbating: Wij verzekeren u wanneer uw extracontractuele 
burgerrechtelijke aansprakelijkheid betrokken is wegens schade 
veroorzaakt aan derden: 

 ✓ door het gebouw of gedeelte van het gebouw bestemd voor de 
uitoefening van uw beroep;

 ✓ door onderhouds -, schoonmaak -, en herstellingswerken aan het gebouw;

 ✓ door brand, vuur, ontploffing, rook of water die uitsluitend zijn oorsprong 
vindt in het gebouw of gedeelte van het gebouw bestemd voor de 
uitoefening van uw beroep.

 ✔ Toevertrouwde voorwerpen: Wij verzekeren u wanneer uw 
burgerrechtelijke contractuele of extracontractuele aansprakelijkheid 
betrokken is voor de schade veroorzaakt aan de roerende en/of 
onroerende goederen waarvan u houder bent en die het voorwerp hebben 
uitgemaakt of moeten uitmaken van een werk, een manipulatie, een 
dienstverlening of een advies in het kader van de activiteiten van de 
onderneming.

 ✔ Risico na levering: Als u in de uitoefening van uw medische of 
paramedische activiteit producten mag verkopen of verstrekken, 
verzekeren wij u, wanneer uw contractuele of buitencontractuele 
burgerlijke aansprakelijkheid in het geding is voor schade die door deze 
producten na het verstrekken ervan aan derden wordt toegebracht.

 ✔ De schade is, per waarborg, gedekt tot beloop van de in de algemene of 
bijzondere voorwaarden bepaalde bedragen.

 Wat is niet verzekerd?
 ✘ De opzettelijk veroorzaakte schade.

 ✘ De schade die voortvloeit uit een weigering om iemand te helpen die in 
gevaar verkeert.

 ✘ De schade die het gevolg is van een staat van alcoholintoxicatie, 
intoxicatie als gevolg van medicijnen of de schade veroorzaakt onder 
invloed van verdovende middelen of door flagrante fysische of psychische 
ongeschiktheid.

 ✘ De schade ingevolge de uitoefening van wettelijke, deontologische en 
disciplinaire verboden medische en paramedische activiteiten.

 ✘ De schade veroorzaakt aan de instrumenten, toestellen en substanties 
die u of uw helpers gebruiken.

 ✘ De schade die het gevolg is van activiteiten die erin bestaan nieuwe 
geneesmiddelen, toestellen of producten bestemd voor verzorging of 
cosmetica te ontwerpen, bestuderen of fabriceren, alsook alle daarmee 
samenhangende experimenten en tests die niet vooraf bij ons zijn 
aangegeven.

 ✘ De schade die het gevolg is van het bereiden, verdelen, verkopen, 
voorschrijven of toedienen van farmaceutische producten die niet 
erkend zijn door de bevoegde autoriteiten of die in strijd zijn met de 
aanbevelingen van de Raden van de Orde.

 Wat zijn de beperkingen?
 ! Wat de risico’s uitbating, toevertrouwde voorwerpen en na levering betreft, 

wordt de vrijstelling toegepast die in de bijzondere voorwaarden vermeld 
is. Deze vrijstelling wordt enkel in mindering gebracht van het bedrag van 
de materiële schade. 
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  Waar ben ik verzekerd?
 ✔Wij verzekeren u voor de schade die zich heeft voorgedaan wereldwijd in het kader van uw verzekerde activiteiten en voor zover u voldoet aan de volgende 
voorwaarden:

 ✓ U bent gemachtigd om in België een praktijk uit te oefenen.

 ✓ U heeft uw hoofdactiviteit in België.

 ✓ U voldoet aan de Belgische of buitenlandse wetgeving betreffende uw beroepsactiviteiten.

 ✔ Prestaties uitgevoerd in de Verenigde Staten van Amerika of in Canada, moeten vooraf worden aangegeven.

  Wat zijn mijn verplichtingen?
 – U moet ons eerlijke, accurate en volledige informatie verschaffen bij het sluiten van de overeenkomst. 

 – U moet iedere wijziging aan het verzekerde risico tijdens de duur van de overeenkomst (bv. u verhuist naar het buitenland, u gaat prestaties uitvoeren in de 
Verenigde Staten van Amerika of in Canada, …) 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 Modulis om zo de gratis premiesplitsing te genieten (tot maandelijkse betalingen). 
Modulis biedt nog andere voordelen, 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. Op het einde van de aangeduide periode wordt het contract 
stilzwijgend verlengd voor eenzelfde periode tenzij één van de partijen er verzet. 

  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. 


