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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 Wegvervoerder verzekert uw burgerrechtelijke extracontractuele aansprakelijkheid (incl. beroepsaansprakelijkheid en na levering) 
tegen de geldelijke gevolgen wegens toegebrachte schade aan derden door de uitbating van uw activiteit als wegvervoerder. 

 Wat is verzekerd?
 ✔Waarborg uitbating:

 ✓ Burgerrechtelijke aansprakelijkheid:
 ✓ De geldelijke gevolgen van uw burgerrechtelijke 
aansprakelijkheid wegens toegebrachte schade aan derden 
tijdens de uitbating van uw activiteit als wegvervoerder. 

 ✓ Lekkage, overlopen van een levering in verkeerde container:
 ✓ Dekking van uw burgerrechtelijke aansprakelijkheid ten 
gevolge van een toevallige schade veroorzaakt tijdens de 
levering van, in tank- of bulkwagen vervoerde producten, 
ingevolge lekkage, overlopen van en leveren in verkeerde 
containers.

 ✓ Uitgeleende aangestelden - voorwerpen:
 ✓ Uw aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit werken 
die volgens uw instructies uitgevoerd werden door uw 
personeel voor rekening van andere werkgevers en die 
verband houden met de verzekerde uitbating.

 ✓ BA Lastgever:
 ✓ De geldelijke gevolgen van uw burgerrechtelijke 
aansprakelijkheid die u ten laste wordt gelegd indien een 
aangestelde van u, schade veroorzaakt met een voertuig 
dat niet aan u toebehoort of dat u niet in leasing heeft 
(aanvullende waarborg op contract BA Auto van voertuig).

 ✓ Rechtsbijstand:
 ✓ Uw strafrechtelijke verdediging wegens een uitbatingsfeit.
 ✓ Extracontractueel burgerrechtelijk verhaal tot vergoeding van 
een door u geleden schade.

 ✔Waarborg beroepsaansprakelijkheid en na levering:
 ✓ Dekking van de geldelijke gevolgen van uw 
beroepsaansprakelijkheid en van uw aansprakelijkheid na 
uitgevoerde werken voor schade toegebracht aan derden door de 
uitoefening van:

 ✓ de beroepsactiviteiten als wegvervoerder;
 ✓ de beroepsactiviteiten als wegvervoerder-commissionair;
 ✓ de administratieve verrichtingen die horen bij de activiteiten 
van wegvervoerder en wegvervoerder-commissionair.

 ✔Voor alle waarborgen:
 ✓ De schade is, per waarborg, gedekt tot beloop van de in de 
bijzondere voorwaarden bepaalde bedragen.

 Wat is niet verzekerd?
 ✘ Voor alle waarborgen:

 ✗ De door u opzettelijk veroorzaakte schade.
 ✗ De schade veroorzaakt in staat van dronkenschap, 
geestesstoornis, zinsverbijstering of indien u onder invloed 
bent van verdovende middelen tenzij er geen oorzakelijk 
verband is.

 ✘ Waarborg uitbating:
 ✗ De schade die verzekerbaar is door een contract BA Auto.
 ✗ De schade veroorzaakt door verduisteringen of 
ontvreemdingen.

 ✗ De schade veroorzaakt door financiële verrichtingen.
 ✗ Rechtsbijstand: inbreuken die behoren tot de bevoegdheid van 
de politierechtbank.

 ✘ Waarborg beroepsaansprakelijkheid en na levering:
 ✗ De schade veroorzaakt door of als gevolg van activiteiten die 
vreemd zijn aan de normale en gebruikelijke beroepsactiviteiten 
van wegvervoerder of commissionair-vervoerder.

 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 
indien de schade kleiner is dan de vrijstelling.
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  Waar ben ik verzekerd?
 ✔  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 indien de schade kleiner is 
dan de vrijstelling. 

  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 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.


