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Superior Consultant Liability

Verzekerde Consultants

Onderstaande activiteiten (niet limitatief) vallen hier niet onder, maar

Eén van de basisregels van ons Belgisch recht is dat, indien u door uw fout schade berokkent aan iemand anders, u deze schade zal
moeten vergoeden. Als consultant kan u aansprakelijk gesteld worden voor de schade geleden door foutieve adviesverlening.

Als consultant wordt beschouwd een persoon die, of een bedrijf

• Sociaal secretariaat en loonadministratie

De verzekering Superior Consultant Liability werd ontworpen op basis van de noden en risico’s van de consultancy sector. Deze specifieke
dekking biedt een ruim aantal uitbreidingen en beschermt u voor verschillende aansprakelijkheidsrisico’s.

advies geeft op basis van zijn/haar eigen expertise.

dat, als extern adviseur ten aanzien van zijn klanten professioneel

Wij onderscheiden consultants in:

Daarenboven dekt deze verzekering ook uw aansprakelijkheid:

• Marketing, Communicatie & PR

• voor extra-contractuele schade aan derden gedurende de uitbating van uw onderneming

• Strategie, (Interim) Management & HR

• in verband met producten die u levert

Waarom kiezen voor MS Amlin?

Together in strength.

MS Amlin, lid van de MS&AD-groep, is een wereldwijd opererende verzekerings- en herverzekeringsmaatschappij met meer dan
100 jaar ervaring. Vanuit het kantoor in Brussel en twintig andere vestigingen over de hele wereld bieden wij u wereldwijd
verzekeringsoplossingen aan op basis van lokale kennis en ervaring.
U kunt van ons een uitstekende service verwachten en rekenen op de steun van onze experten, die uw business door en door
kennen. Door deze continue samenwerking worden we samen sterker.

• Clinical trials (promotor)
• Architect

Indien u een beroepsfout maakt in het kader van uw activiteiten zal uw verzekeraar, MS Amlin, in uw plaats de schade vergoeden.
Superior Consultant Liability dekt eveneens uw verdedigingskosten als er een schade-eis tegen u wordt ingediend.

• voor schade aan toevertrouwde goederen

zijn wel verzekerbaar door MS Amlin:

• Farma, Chemie & Bio
• Juridische, Financiële & Fiscale Zaken
• Logistiek & Transport
• Milieu, Bodem, Veiligheid, Bouw & Energie
• Audiovisuele Toepassingen
• ICT*
* ICT Consultants zijn verzekerbaar in een afzonderlijke polis, op maat van hun risico’s.

• Landmeter
• Verzekeringsagent of -makelaar
• Bankagent, kredietbemiddelaar
• Asset Manager
• Commissionair expediteur/vervoerder
• Bouwpromotor
• Bodemsaneringsdeskundige
• Milieucoördinator
• Technische ontwerpen
• Stabiliteitsberekeningen
• Berekening van technische installaties
• Engineering activiteiten
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Verzekerde bedragen - Productversies
Standard
Limiet BA Beroep

125.000 EUR

Evolution
250.000 EUR

Schending geheimhoudingsplicht gedekt tot limiet beroepsaansprakelijkheid

Premium
500.000 EUR

Limiet Toevertrouwd Goed

25.000 EUR

30.000 EUR

50.000 EUR

Rechtsbijstand

25.000 EUR

50.000 EUR

50.000 EUR

BA Uitbating en productaansprakelijkheid

1.500.000 EUR

1.500.000 EUR

1.500.000 EUR

Vergoeding getuige rechtbank gedekt tot 50.000 EUR

•

Opzettelijk veroorzaakte schade

Crisiscommunicatie en reputatieschade tot 50.000 EUR

•

Tienjarige aansprakelijkheid van de architecten en

B.

Geen sub-limieten brand en ontploffing, burenhinder of milieuhinder
C.

Toevertrouwd Goed
Zowel om aan en mee te werken als bewaarneming

D.

Sterke punten van het product

Productaansprakelijkheid
Gedekt tot 1.500.000 EUR

E.
Zeer uitgebreide waarborgen:
A.

BA Uitbating

Aansprakelijkheid wegens internetrisico’s gedekt tot 1.500.000 EUR

Vrijstellingen: BA Beroep 1.250 EUR - Toevertrouwd Goed 500 EUR – BA Uitbating en Productaansprakelijkheid 250 EUR
Afwijkende limieten mogelijk op verzoek. De standaard looptijd van de polis in België is 1 of 3 jaar met stilzwijgende hernieuwing.
Onze tarieven zijn van toepassing voor een looptijd van 3 jaar. 1 jaarlijkse polissen zijn ook mogelijk mits een bijpremie van 10%.
Dit vindt u terug op het tariefblad en het online aanvraagformulier. De betalingsmodaliteiten zijn zoals standaard op de Belgische markt.

1.

Belangrijkste uitsluitingen (details terug te vinden
in de algemene voorwaarden op onze website):

aannemers of gelijkaardige aansprakelijkheden

•

Foutloze aansprakelijkheid (wet van 25 februari 1991
betreffende de aansprakelijkheid voor producten met
gebreken) of analoge buitenlandse wetgevingen

•

Asbest

•

Bestuurdersaansprakelijkheid

•

Inbreuken op sanctiewet- en regelgeving uit hoofde
waarvan de verzekeraar verboden is dekking te bieden
of een schadeloosstelling uit te keren

Vergoeding van verdedigingskosten en interesten
Gedekt tot meer dan 750.000 EUR, bovenop het verzekerde bedrag

BA Beroep

F.

Rechtsbijstand

Wedersamenstellingskosten na verlies documenten en data:

•

gedekt tot limiet beroepsaansprakelijkheid na beroepsfout

2.

Wereldwijde dekking, exclusief schade-eisen vanuit USA & Canada

•

bovendien ook gedekt buiten aansprakelijkheid tot 10.000 EUR

3.

Dekking van het ongekende verleden in Claims Made

4.

Eenvoudig, transparant en concurrentieel tarief op basis van activiteit, omzet

Accidentele inbreuk intellectuele eigendom gedekt tot limiet beroepsaansprakelijkheid

en gewenste versie

Smaad en laster gedekt tot limiet beroepsaansprakelijkheid

5.
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Eenvoudig en snel aan te vragen
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Schadevoorbeelden

media. De polis dekt de saneringskosten ten belope van 450.000

De sneeuw is niet geruimd op de parking van een management

EUR evenals de kosten die de consultant betaalde aan een externe

consultant en een klant glijdt uit bij het uit zijn wagen stappen

BA Beroep

communicatie deskundige ten belope van 6.500 EUR om zijn

en breekt zijn been. De schade opgelopen door de klant wordt

reputatieschade te beperken.

vergoed.

BA Beroep - Verlies van Data

Toevertrouwd Goed

Een consultant in productie en logistiek wenst de operationele

In het kader van een opdracht moet een consultant in audiovisuele

efficiëntie van een site te verhogen en maakt daartoe gebruik van

toepassingen metingen doen op locatie bij een derde met

het ERP-systeem van de klant. Door een fout wist hij belangrijke

specifieke apparatuur die hij tijdelijk huurt. Door een onvoorzichtige

leveranciersdata van de voorbije 4 jaar. De data kunnen gelukkig

handeling valt de apparatuur op de grond met schade aan de vloer

terug samengesteld worden, maar de wedersamenstellingskosten

en schade aan de gehuurde apparatuur tot gevolg. De schade aan

lopen op tot 95.000 EUR.

het gehuurde goed ten belope van 6.400 EUR is gedekt onder de

Een consultant krijgt de opdracht om een commerciële afdeling
binnen een KMO te herpositioneren en te richten op een aantal
nichemarkten die aantrekkelijk blijken volgens zijn marktstudie.
De herpositionering blijkt niet succesvol. De KMO dagvaardt de
consultant ter vergoeding van het verlies aan inkomsten inkomsten
ten bijdrage van 500.000 EUR wegens fouten in de marktstudie.
Hoewel deze schade-eis onterecht bleek, daar geen fout kon
aangetoond worden, werden toch verdedigingskosten ten belope
van 9.500 EUR betaald.
Een zelfstandig HR consultant werft een arbeider aan die
solliciteert bij een logistieke firma. Zij vergeet een getuigschrift
van goed zedelijk gedrag op te vragen, terwijl dit expliciet was
overeengekomen met de opdrachtgever. Nadien blijkt deze
persoon betrokken bij een diefstal en de consultant wordt hierop
aangesproken. De schade loopt op tot 65.000 EUR.

BA Uitbating
Een juridisch consultant neemt deel aan een meeting bij zijn klant
en stoot in de vergaderruimte de beamer om, die op een kan vers

waarborg Toevertrouwd Goed en de schade van 3.700 EUR aan de
vloer onder BA Uitbating.

Productaansprakelijkheid

gezette koffie valt. De koffie komt terecht op de handen van een

Een energieconsultant verdeelt als relatiegeschenk een

financiële consultant die ook aan deze vergadering deelneemt. De

weerstation. Bij twee van zijn klanten loopt echter de batterij van

financiële consultant is hierdoor 3 weken werkonbekwaam. Zowel

dit station uit op de kast waardoor deze beschadigd is.

Een consultant adviseert zijn klant in het beheer van haar

de materiële schade aan de beamer ten belope van 1.700 EUR als

De materiële schade ten belope van 7.000 EUR is gedekt.

afvalstoffen. Door een verkeerde inschatting van de activiteiten

de lichamelijke schade van de financiële consultant ten belope van

loost het bedrijf toch gevaarlijke producten op de verkeerde plaats

11.400 EUR zijn gedekt.

met bodemverontreiniging als gevolg. De pollutie komt in de lokale
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Contact & Aanvraagformulier
U kunt als makelaar snel een offerte ontvangen door het invullen van een eenvoudig aanvraagformulier.
Dit aanvraagformulier in ‘fillable pdf’ en bijkomende info is beschikbaar op onze website.
We streven ernaar om binnen de 2 werkdagen na aanvraag de offerte te versturen.

Natalia Belash
Underwriter Liability SCS
Natalia.Belash@amlin.com
02/894.72.89
Deze brochure en de gebruiksvoorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan het
Belgisch recht. De algemene polisvoorwaarden vindt u terug op onze website bij
de Belgische productpagina’s. Voor eventuele klachten, kan u een email sturen
naar klachtenmanagement.be@amlin.com
Wij streven ernaar om eventuele klachten over onze dienstverlening zo
zorgvuldig mogelijk af te handelen, maar als u ontevreden bent over onze
klachtenafhandeling dan kunt u altijd contact opnemen met de Ombudsman van
de verzekeringen: de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, www.ombudsman.as
De diensten en producten die in deze brochure vermeld worden, zijn mogelijk
niet beschikbaar in bepaalde rechtsgebieden waar MS Amlin
geen handelslicentie heeft.

Deze brochure is enkel bedoeld als informatie en er kunnen geen
onmiddellijke rechten worden aan ontleend.
MS Amlin Insurance SE, Koning Albert-II laan 37, 1030 Brussel, 02/
894.70.00, www.msamlin.com, verzekeraar toegelaten door de Nationale
Bank van België (NBB) onder nummer 3092.
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