BA Medische en Paramedische beroepen
Informatiedocument over het verzekeringsproduct

MS Amlin

Product : BA

Medische en Paramedische beroepen

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 Medische en Paramedische beroepen dekt de contractuele en extracontractuele aansprakelijkheid van
artsen en andere dienstverleners werkzaam in de (para-)medische sector voor schade veroorzaakt aan derden tijdens de
uitoefening van hun beroep. Ze bevat ook een waarborg BA voor de schade aan toevertrouwde voorwerpen.
Wat is verzekerd?
Basiswaarborgen
 Beroepsrisico : deze waarborg dekt de contractuele en/of extracontractuele
burgerrechtelijk aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt aan derden die
rechstreeks verband houdt met de uitoefening van uw beroep als medicus of
paramedicus.
 Onrechtstreeks beroepsrisico : deze waarborg dekt de extracontractuele
burgerrechtelijke aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt aan derden
tijdens de uitoefening van uw beroep en die niet rechtstreeks het gevolg is van
een door u gestelde (para-)medische daad.
 Risico uitbating : deze waarborg dekt de extracontractuele burgerrechtelijke
aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt aan derden :

Door het gebouw of een gedeelte ervan bestemd voor de uitoefening
van uw beroep of door de onderhouds-, schoonmaak-, en
herstelingswerken ervan.

Door brand, vuur, ontploffing, rook of water die onstaant i sis het
gebouw of een gedeelte ervan bestemd voor de uitoefening van uw
beroep.
Is verzekerd voor elke waarborg, de vergoeding van :
 de lichamelijke schade
 de materiële schade

Wat is niet verzekerd?
Uitsluitingen geldig voor de waarborg
beroepsrisico:
 Schade aan de instrumenten, toestellen en
substanties die uw helpers gebruiken.
 Schade ten gevolge van de uitoefening van
wettelijk, deontologisch en disciplinaire
verboden rond (para-)medische activiteiten.
 Schade ten gevolge van ontwerp van nieuwe
geneesmiddelen bestemd voor verzorging of
cosmetica, zonder dat u ons hiervan vooraf op
de hoogte bracht.
 Schade door de verspreiding van
farmaceutische producten die niet erkend zijn
door de bevoegde autoriteiten.
 Schade ten gevolge van de toepassing van als
voorbijgestreefd beschouwde technieken.
 Schade ten gevolge van het uitvoeren van
technieken of behandelingen zonder de vereiste
bewaking en reanimatieapparatuur.
Uitsluitingen geldig voor alle waarborgen:
 Schade die het gevolg is van een staat van
(alcohol)intoxicatie of intoxicatie ten gevolge
van medicijnen.
 Opzettelijk veroorzaakte schade.
 Schade die voortvloeit uit de weigering om een
persoon die in gevaar verkeert te helpen.
 Schade die het gevolg is van atoomenergie.
 Schade veroorzaakt door oorlog of gelijkaardige
feiten.
 Schade die veroorzaakt werd tijdens een
staking, lock-ut, oproer.

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.
! Wat het risico uitbuiting betreft is er een vrijstelling van toepassing die vermeld wordt in de bijzondere voorwaarden van uw
verzekeringscontract.

Waar ben ik verzekerd?



U bent verzekerd in België en in de lidstaten van de Europese Unie.
Indien u dokter in de geneeskunde bent, bent u wereldwijd verzekerd bij het toedienen van onbezoldigde, dringende verzorging
en, met uitzondering van de Verenigde Staten en Canada, in het kader van vormingsstage van maximum 30 dagen
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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 ons alle stukken ter rechtvaardiging van de schade en alle documenten met betrekking tot het
schadegeval over te maken.

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.

Hoe zeg ik mijn contract op?
U kunt 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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