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Informatiedocument over het verzekeringsproduct
AG Insurance



BA Reisagentschappen

Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0079

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 Reisagentschappen verzekert uw burgerrechtelijke extracontractuele aansprakelijkheid voor de schade die u aan derden zou
veroorzaken tijdens de uitbating van uw activiteiten. Daarnaast dekt deze verzekering uw beroepsaansprakelijkheid als reisorganisator
en/of reisbemiddelaar.

Wat is verzekerd?
✔✔Waarborg uitbating:
✓✓Burgerrechtelijke aansprakelijkheid:
✓✓Wij verzekeren u wanneer uw burgerrechtelijke
extracontractuele aansprakelijkheid betrokken is wegens
schade veroorzaakt aan derden tijdens de activiteiten van uw
onderneming. Alle nevenactiviteiten en –werken die verband
houden met de verzekerde hoofdactiviteit zijn eveneens in de
waarborg inbegrepen.
✓✓Omschrijving van een aantal bijzondere gevallen die in de
basisdekking zijn inbegrepen:
✓✓Privéwoning en werken voor uw rekening.
✓✓Geleend of gehuurd personeel.
✓✓Uitgeleende aangestelden.
✓✓Uitgeleende voorwerpen.
✓✓Brand, vuur, ontploffing, rook, water: Voor de materiële en
niet-materiële schade is het verzekerd kapitaal beperkt tot
beloop van 25 % van het bedrag vermeld in de bijzondere
voorwaarden. Deze waarborg zal echter nooit minder dan
123 946,76 euro per schadegeval bedragen.
✓✓Pollutie en burenhinder: Voor de waarborgen pollutie en
burenhinder is het verzekerd kapitaal voor de materiële en
niet-materiële schade beperkt tot 123 946,76 euro per
schadegeval en per verzekeringsjaar.
✓✓Schade aan de voertuigen.
✓✓Grondbewegingen.

✔✔Waarborg beroepsaansprakelijkheid van de reisorganisator:
✓✓Wij verzekeren u wanneer uw professionele aansprakelijkheid
betrokken is wegens schade veroorzaakt aan uw reizigerscliënten ingevolge daden of nalatigheden bij de uitvoering van uw
contract tot reisorganisatie.

Wat is niet verzekerd?
✘✘ Voor alle waarborgen:
✗✗ Opzettelijk veroorzaakte schade.
✗✗ De schade die het gevolg is van misbruik van vertrouwen,
verduisteringen, ontvreemdingen of diefstal.
✗✗ De schade die het gevolg is van het ontbreken van verplichte
gegevens in de brochure, zoals bepaald in artikel 5 van de
wet van 16 februari 1994 tot regeling van het contract tot
reisorganisatie en reisbemiddeling.
✗✗ De schade die voortvloeit uit de volledige niet-naleving van
uw informatieplicht voor het sluiten van het contract tot
reisbemiddeling of tot reisorganisatie, zoals bepaald in artikel
7.1 van voornoemde wet van 16 februari 1994.
✗✗ De schade die het gevolg is van het niet overhandigen van een
bestelbon of van een bestelbon die niet in overeenstemming is
met de wet.
✗✗ De schade die voortvloeit uit het feit dat een contract tot
reisorganisatie of tot reisbemiddeling wordt verbroken.

Zijn er dekkingsbeperkingen?
!! Voor alle waarborgen:
!! Bij schadegeval blijft, per waarborg, een in de algemene en

bijzondere voorwaarden bepaald aandeel te uwen laste. Deze
vrijstelling zal afgetrokken worden van het bedrag van de schade.
De verdediging van uw belangen wordt niet ten laste genomen
als de schade kleiner is dan de vrijstelling.
!! De schade is, per waarborg, gedekt tot beloop van de in de
bijzondere voorwaarden bepaalde bedragen.

✔✔Waarborg beroepsaansprakelijkheid van de reisbemiddelaar:
✓✓Wij verzekeren u wanneer uw professionele aansprakelijkheid
betrokken is wegens schade veroorzaakt aan uw reizigerscliënten ingevolge daden of nalatigheden bij de uitvoering van uw
contract tot reisbemiddeling.

✔✔Voor alle waarborgen:
✓✓De schade is, per waarborg, gedekt tot beloop van de in de
bijzondere voorwaarden bepaalde bedragen.
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Waar ben ik verzekerd?
✔✔De waarborg verzekert de schade die zich in de hele wereld heeft voorgedaan in het kader van de verzekerde activiteiten van uw in België
gelegen exploitatiezetels.

✔✔De zakenreizen, de deelneming aan vergaderingen of seminaries zijn automatisch verzekerd, waar ze ook plaatsvinden.

Wat zijn mijn verplichtingen?
ΔΔ
ΔΔ
ΔΔ
ΔΔ

U bezorgt ons volledige en exacte informatie over het te verzekeren risico bij het afsluiten van het contract.
U moet ons verwittigen indien het te verzekeren risico veranderd is.
U treft alle mogelijke voorzorgen om schade te vermijden.
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?

0079-8310630N-27062019

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.
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