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MS Amlin

Reisonderneming

Dit informatiedocument heeft tot doel u een overzicht te geven van de belangrijkste dekkingen en uitsluitingen betreffende deze
verzekering. Het document is niet gepersonaliseerd op basis van uw specifieke behoeften en de informatie die erin opgenomen
is, is niet exhaustief. Voor alle bijkomende informatie betreffende de gekozen verzekering en uw verplichtingen kan u de
precontractuele en contractuele voorwaarden betreffende deze verzekering raadplegen.
Welk soort verzekering is dit?
De verzekering BA reisonderneming dekt aansprakelijkheidsrisico’s waar reisondernemingen mee te maken krijgen. Zowel de
burgerrechtelijke extracontractuele aansprakelijkheid als de beroepsaansprakelijkheid als de aansprakelijkheid na levering kan
verzekerd worden.
Wat is verzekerd?
 Waarborg uitbating: dekt de extracontractuele burgerrechtelijke aansprakelijkheid voor schade
aan derden veroorzaakt door de personen en de (on)roerende goederen ingezet in het kader
van zijn activiteiten.
Is verzekerd, de vergoeding van:
‐
de lichamelijke schade
‐
de materiële schade
‐
de niet-materiële gevolgschade
‐
de zuivere niet-materiële schade
Dekking van een aantal bijzondere gevallen:
‐
Privé-woning en werken voor rekening van de verzekeringnemer
‐
Geleend of gehuurd personeel
‐
De contractuele en extracontractuele aansprakelijkheid voor schade aan derden
veroorzaakt door onderaannemers
‐
Uitgeleende aangestelden
‐
Uitgeleende voorwerpen en dieren
‐
Brand, vuur, ontploffing, rook en water
‐
Pollutie
‐
Burenhinder
‐
Werktuigen en motorrijtuigen
‐
Schade aan de voertuigen van het personeel
‐
De aansprakelijkheid van de aansteller
‐
Diefstal door uw aangestelden
 Waarborg beroepsaansprakelijkheid: dekt de contractuele en extracontractuele
burgerrechtelijke aansprakelijkheid voor schade aan derden door beroepsfouten bij de
uitoefening van uw professionele activiteiten als organisator, doorverkoper en/of facilitator van
een gekoppeld reisarrangement of afzonderlijke reisdiensten in de zin van de Pakketreizenwet
en aanverwante activiteiten zoals het organiseren van incentive reizen.
Is verzekerd, de vergoeding van :
‐
de lichamelijke schade
‐
de materiële schade
‐
de niet-materiële gevolgschade
 Waarborg Na Levering: dekt de contractuele en extracontractuele burgerrechtelijke
aansprakelijheid van uw bedrijf voor schade veroorzaakt aan derden door materiële producten
na hun levering.
Is verzekerd, de vergoeding van:
de lichamelijke schade
de materiële schade
de niet-materiële gevolgschade
de niet-materiële schade ten gevolge van schade door een ongeval aan
een geleverd product zoals ontploffing of kortsluiting.

Wat is niet verzekerd?
Wordt onder meer niet gedekt:
 Opzettelijk veroorzaakte schade.
 Schade die het gevolg is van
een zware fout (gebrek aan
voorzichtigheid of
bekwaamheid, geen
voorzorgsmaatregelen nemen
om herhaling van schade te
voorkomen).
 Schade veroorzaakt in staat van
dronkenschap of
alcoholintoxicatie, …
 Aansprakelijkheid zonder fout
 Schade die het gevolg is van
oneerlijke concurrentie of
aantasting van intellectuele
rechten.
 Schade die het gevolg is van
misbruik van vertrouwen,
verduisteringen, ontvreemdingen
of diefstallen.
 Gerechtelijke, transactionele,
administratieve of economische
boetes.
 Schade veroorzaakt door asbest.
 Aansprakelijkheid van sociale
lasthebbers.
 Schade veroorzaakt door oorlog,
burgeroorlog en feiten van
dezelfde aard.
 Schade veroorzaakt tijdens een
staking, lock-out, oproer, daden
van terrorisme of sabotage, ,
gewelddaden met collectieve
inslag.
 Schade veroorzaakt door een
kernrisico.
 Inbreuk op de sanctiewet- en
regelgeving.

Zijn er dekkingsbeperkingen?
! Het bedrag van de waarborg, vermeld in de bijzondere voorwaarden, vormt de maximale tussenkomst van de maatschappij per
schadegeval en per verzekeringsjaar.
! Van toepassing zijnde vrijstellingen zijn eveneens vermeld in de bijzondere voorwaarden.
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Waar ben ik verzekerd?



De waarborgen gelden wereldwijd.
Voor vorderingen tot schadevergoeding onder toepassing van de wetgeving van de Verenigde Staten en Canada gelden er een
aantal bijkomende uitsluitingen zoals de vorderingen gebaseerd op pollutie of de inbreuk op intellectuele eigendomsrechten.

Wat zijn mijn verplichtingen?
 Bij sluiting van het contract
‐ U dient ons bij het sluiten van het contract eerlijke, accurate en volledige informatie te verschaffen over het te verzekeren risico.
 Tijdens de looptijd van het contract
‐ Indien er zich wijzigingen voordoen aan het risico waarvoor u verzekerd bent tijdens de looptijd van het contract, moet u ons dat
melden.
 In geval van schade
‐ U moet alle middelen aanwenden waarover u beschikt om de omvang van de schade te beperken.
‐ U moet ons onmiddellijk op de hoogte brengen.
‐ U bent ook verplicht om medewerking te verlenen om de oorzaak en de omstandigheden van het schadegeval vast te stellen.

Wanneer en hoe betaal ik?
U hebt de verplichting om de premie jaarlijks te betalen en ontvangt hiertoe een uitnodiging tot betaling. De premie kan forfaitair zijn
of voorlopig. De voorlopige premie wordt afgerekend bij het verlopen van de termijn verzekeringstermijn.

Wanneer begint en eindigt de dekking?
De begindatum van de verzekering wordt vermeld in de bijzondere voorwaarden. Het contract heeft een looptijd van een jaar en
wordt stilzwijgend verlengd voor dezelfde duur.
Wanneer binnen de 36 maand na het einde van het contract een vordering wordt ingesteld tegen uw bedrijf voor een schade die
zich voordeed tijdens de looptijd van het contract blijven de waarborgen van toepassing, op voowaarde dat het bedrijf niet gedekt is
door een andere verzekeringsmaatschappij.

Hoe zeg ik mijn contract op?
U kan het verzekeringscontract opzeggen door ons hier ten minste drie maanden voor de jaarlijkse vervaldag van op de hoogte te
brengen. U kan dit doen per aangetekende brief, bij deurwaardersexploot of door afgifte van de opzeggingsbrief tegen
ontvangstbewijs.
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