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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 Objectieve Brand en Ontploffing beschermt derden die in uw inrichting schade lijden door brand of ontploffing.

 Wat is verzekerd?
 ✔  Basiswaarborgen:

 ✓ Wij verzekeren uw objectieve (foutloze) aansprakelijkheid ten 
gevolge van de uitbating van de in de bijzondere voorwaarden 
omschreven inrichting in geval van brand of ontploffing op basis 
van artikel 8 van de wet van 30 juli 1979.
 ✓ Er is een tussenkomst voorzien voor:

 ✓ De lichamelijke schade.
 ✓ De materiële schade.
 ✓ Andere kosten:

 ✓ Reddingskosten.
 ✓ Intresten op de in hoofdsom verschuldigde vergoeding.
 ✓ De kosten met betrekking tot de burgerrechtelijke 
vorderingen evenals de erelonen en kosten van advocaten 
en experten.

 ✓ De verzekerde bedragen zijn: 14 873 611,49 euro* voor de 
lichamelijke schade en 743 680,57 euro* voor de materiële 
schade.

 Wat is niet verzekerd?
 ✘ Voor alle waarborgen:

 ✗ De door u opzettelijk veroorzaakte schade.
 ✗ De aansprakelijkheid die voortvloeit uit één van de volgende 
zware fouten: 

 ✗ Een ernstige inbreuk op de reglementeringen betreffende de 
veiligheid of de wetten, reglementen of gebruiken eigen aan 
de activiteiten van de onderneming.

 ✗ De materiële schade die het gevolg is van gelijk welke 
aansprakelijkheid die in een brandverzekeringscontract 
verzekerbaar is in de waarborgen:

 ✗ Aansprakelijkheid van de huurder.
 ✗ Aansprakelijkheid van de gebruiker.
 ✗ Verhaal van derden.

 Zijn er dekkingsbeperkingen?
 ! Voor alle waarborgen:

 !  Bij schadegeval blijft de vrijstelling te uwen laste. Het bedrag van 
deze vrijstelling wordt bepaald in de bijzondere voorwaarden.

 !  Als wij door de wet gehouden zijn om de slachtoffers te 
vergoeden, of als wij gerechtigd waren om de vergoeding te 
weigeren of te verminderen, dan behouden wij ons het recht op 
verhaal tegen u.

Verzekering Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid 
Informatiedocument over het verzekeringsproduct

AG Insurance BA Objectieve Brand en Ontploffing 
Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0079 

* Berekend op basis van het indexcijfer der consumptieprijzen waarbij als basis het 
indexcijfer van juli 1991 wordt genomen, d.i. 110,34 (basis 1988).
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  Waar ben ik verzekerd?
 ✔  Op het adres van uw inrichting dat gelegen is in België en dat vermeld staat in de bijzondere voorwaarden van uw contract. 

  Wat zijn mijn verplichtingen?
 Δ U bezorgt ons volledige en exacte informatie over het te verzekeren risico bij het afsluiten van het contract.
 Δ U moet ons verwittigen indien het te verzekeren risico veranderd is.
 Δ U treft alle mogelijke voorzorgen om schade te vermijden.
 Δ U geeft een schadegeval en de omstandigheden ervan zo snel mogelijk aan. U treft ook alle redelijke maatregelen om de gevolgen van de 

schade 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 te groeperen in een Modulis- of ModulisEasy–dossier om zo de gratis 
premiesplitsing te genieten (tot maandelijkse betalingen). Modulis biedt nog andere voordelen. Via Modulis heeft u de mogelijkheid om elk jaar 
10 % van het betaalde premiebedrag terug te krijgen via de Goedeklantbonus.

  Wanneer begint en eindigt de dekking?
De begin- en einddatum van de verzekering staan vermeld in de bijzondere voorwaarden van het contract.

Het contract loopt een jaar. Zonder tegenbericht, 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.


