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BELANGRIJK 

 
Huidige polis verzekert uw burgerlijke beroepsaansprakelijkheid volgens het stelsel van het 
"SCHADEVERWEKKEND FEIT". 
 
Aldus wordt uw aansprakelijkheid gewaarborgd voor alle activiteiten uitgevoerd tijdens de duur 
van de polis, zelfs wanneer vorderingen tegen U worden ingediend na het einde van het 
contract ("posterioriteitsrisico"). 
 
Het posterioriteitsrisico wordt door ons verzekerd overeenkomstig de wettelijke 
verjaringstermijn van de aansprakelijkheidsvordering. 
 
Schade ingevolge activiteiten uitgevoerd vóór de aanvang van het contract wordt niet 
verzekerd. 
Informeer U, indien nodig, bij uw eventuele vorige verzekeraar(s) teneinde mogelijke 
dekkingshiaten te voorkomen. 

BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN - BEPALINGEN 

 
Voor de toepassing van dit contract wordt verstaan onder : 
 
A. VERZEKERINGSJAAR : De periode tussen 2 jaarvervaldagen van het contract. 

 
B. ONDERSCHRIJVER‐VERZEKERINGNEMER : De natuurlijke of de rechtsperso(o)n(en) die de 

verzekering afsluit(en) en zich ertoe verbind(t)(en) de bijdrage te betalen. 
 

C. VERZEKERDE : Ieder persoon wiens burgerlijke aansprakelijkheid door het contract gedekt 
is. 

 
D. DERDE : Wordt als derde aanzien, elke andere natuurlijke of rechtspersoon dan : 

1) de onderschrijver, de verzekerde en hun echtgeno(o)t(e) alsook hun : 
- ascendenten en descendenten en hun echtgeno(o)t(e) 
- de bloed‐ en aanverwanten voor zover zij bij hen inwonen of door hen 

onderhouden worden 
2) de personen die, in welke hoedanigheid ook, deelnemen aan de beroepsactiviteiten van 

de verzekerde, behalve wanneer zij door hem verzorgd worden. 
 

SCHADEGEVAL : Ieder schadeverwekkend feit dat schade veroorzaakt heeft en aanleiding kan 
geven tot de waarborg van het contract. 
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EERSTE WAARBORG ‐‐‐‐ BURGERLIJKE BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID 

HOOFDSTUK I. VOORWERP 

Artikel 1 ‐‐‐‐ Het verzekerd risico 

 
Door deze verzekering waarborgt AMMA VERZEKERINGEN de contractuele en extra‐contractuele 
burgerlijke aansprakelijkheid van de verzekerde uit hoofde van alle lichamelijke of materiële 
schade aan derden berokkend en die het gevolg zijn van de normale en wettelijke uitoefening 
van zijn kunst, zoals omschreven in de bijzondere voorwaarden. 
 
De verzekering breidt zich kosteloos uit tot : 
 
A. Het gebruik van instrumenten, apparaten en substanties (met inbegrip van de schade 

veroorzaakt door uitstralingen bij diagnostische of therapeutische verzorgingen) gebruikt in 
de uitoefening van de verklaarde discipline, behalve wanneer de verzekerde het eigen 
gebrek ervan kende en met uitsluiting van de schade veroorzaakt aan de voorwerpen zelf. 

 
Zonder afwijking aan de bepalingen van voorgaande paragraaf, wordt de schade 
veroorzaakt door elk feit of opeenvolging van feiten van dezelfde oorsprong die schade 
veroorzaakt hebben, van het ogenblik af dat dit feit of deze feiten of zekere veroorzaakte 
schade afkomstig zijn van of voortvloeien uit radioactieve eigenschappen of tegelijkertijd uit 
radioactieve en toxische eigenschappen, ontplofbare of andere gevaarlijke eigenschappen 
van nucleaire brandstoffen of radioactieve producten of afval, niet gedekt. 
 

B. Het uitreiken van geneesmiddelen en andere producten door de verzekerde of door ieder 
ander persoon door hem gemachtigd. 
 

C. Het beroep doen op toevallige, door de verzekerde niet‐bezoldigde helpers. 
 

D. De plaatsvervanger, handelend voor rekening van de verzekerde, in dezelfde hoedanigheid, 
tijdens de inactiviteit van deze laatste; de persoonlijke burgerlijke aansprakelijkheid van de 
plaatsvervanger is gewaarborgd onder dezelfde voorwaarden, tenzij deze door een ander 
contract gewaarborgd wordt. 

 
E. De ongevallen overkomen aan derden, vanaf het betreden tot het verlaten van de lokalen in 

dewelke de verzekerde zijn kunst uitoefent, met inbegrip van de toegangswegen gelegen 
buiten de openbare weg, dit voor zover deze ongevallen niet door een andere verzekering 
van burgerlijke aansprakelijkheid zouden gewaarborgd zijn. 

 
F. De schade veroorzaakt door vuur, water of rook; evenwel blijft de materiële schade die het 

gevolg is van deze gevaren uitgesloten, indien zij veroorzaakt wordt door toedoen van een 
gebouw dat de verzekerde, zelfs gedeeltelijk, bezit, huurt of betrekt. 

Artikel 2 ‐‐‐‐ Facultatieve uitbreidingen 

 
De verzekering kan, mits uitdrukkelijke overeenkomst, waarborgen : 
 
A. Het beroep doen op regelmatige helpers of op door de verzekerde bezoldigde helpers, 

bijvoorbeeld: stagiaires, geneesheren in specialisatie, enz ... op voorwaarde dat hun aantal 
gepreciseerd wordt. 
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B. De persoonlijke burgerlijke aansprakelijkheid van de helpers, voor zover zij werken voor 
rekening en/of onder leiding en/of toezicht van de verzekerde. 

 
C. De verzekerde in zijn hoedanigheid van directeur, diensthoofd, stagemeester, enz ... 

Artikel 3 ‐‐‐‐ De niet verzekerde risico's 

 
Worden uit de verzekering uitgesloten : 
 
A. Activiteiten van biomedische opzoekingen of proefnemingen met inbegrip van de testen ad 

hoc. 
 
B. Activiteiten die bestaan uit : 

- het concipiëren, bestuderen, creëren of testen van producten; 
- het bereiden, voorschrijven, fabriceren, commercialiseren, verdelen, verkopen, 

toedienen of importeren van producten wanneer deze producten of hun ingrediënten 
niet werden onderworpen aan voorafgaandelijke tests en controles in overeenstemming 
met de vigerende reglementaire of wettelijke bepalingen of niet werden goedgekeurd 
door de bevoegde overheden. 
 

C. Betwistingen m.b.t. het betalen van honoraria of disciplinaire aangelegenheden. 
 
D. Schade die voortkomt uit een aansprakelijkheid zonder fout krachtens elke communautaire, 

regionale of nationale wetgeving of reglementering of krachtens soortgelijke buitenlandse 
wetgevingen, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in de algemene of de bijzondere 
voorwaarden. 

 
E. De objectieve aansprakelijkheid bij brand of ontploffing zoals bepaald in artikel 8 van de 

wet van 30 juli 1979. 
 

F. Schade veroorzaakt aan goederen waarvan de verzekerde eigenaar, huurder of betrekker is 
of die hij, in welke hoedanigheid ook, in zijn bezit heeft. Wat nochtans dierenartsen en hun 
eventueel verzekerde helpers betreft, is de schade toegebracht aan toevertrouwde dieren 
gewaarborgd door het contract. 

 
G. Schade toegebracht door het gebruik van ongeacht welk voertuig, uitgezonderd motorloze 

voertuigen nodig voor zorgverstrekking. 
 

H. Schade veroorzaakt tijdens een oorlog, een staking, een lock out, oproer, daden van 
terrorisme of sabotage, gewelddaden met collectieve inslag al dan niet gepaard gaande met 
verzet tegen de overheid. 
In verband met terrorisme : zie ook art. 28.10. 

 
I. Schade veroorzaakt door orkanen, windhozen, cyclonen, overstromingen, aardbevingen en 

andere natuurverschijnselen van catastrofale aard. 
 

J. Elke vordering voor aantasting van het milieu en in het bijzonder alle lichamelijke letsels, 
verlies of stoffelijke schade, alle nadelen en uitgaven, die rechtstreeks of onrechtstreeks 
veroorzaakt worden door : 
- de vervuiling of bezoedeling van de bodem, het water en de atmosfeer 
- het lawaai, reuk, temperatuur, vocht 
- de trillingen en de stralingen. 
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Artikel 4 ‐‐‐‐ De geldigheid van de waarborg in de tijd 

 
Na het einde van het contract, blijft de waarborg verworven aan de verzekerde, alsmede aan 
zijn erfgenamen en rechthebbenden, voor zover de schadeverwekkende feiten dateren van de 
periode tijdens dewelke de waarborg toegestaan was. 

Artikel 5 ‐‐‐‐ De territoriale geldigheid 

 
Op voorwaarde dat de verzekerde in België verblijft en er zijn hoofdactiviteit heeft, is de 
verzekering geldig : 
 
A. in België 
 
B. in de lidstaten van de Europese Unie zelfs wanneer de verzekerde er een opleiding volgt in 

één of andere specialiteit in een door de bevoegde Belgische commissie goedgekeurd 
centrum; op voorwaarde dat de verzekerde de uitoefeningsvoorwaarden vervult die in 
België worden vereist voor de aangegeven praktijken en voor zover hij zich schikt naar de 
wetgeving van het vreemde land 

 
C. in de hele wereld bij het toedienen van dringende verzorging. 
 
In elk geval zal huidige verzekering complementair zijn aan alle andere polissen van dezelfde 
aard, waarvan de verzekerde geroepen zou zijn te genieten in het vreemde land. 

Artikel 6 ‐‐‐‐ Verzekerde bedragen, grenzen van tussenkomst, vrijstellingen 

 
6.1. De grenzen van de waarborg 
 
AMMA VERZEKERINGEN verleent haar dekking, per schadegeval en per verzekeringsjaar, zowel 
voor de hoofdsom als voor de kosten en de intresten en welk ook het aantal slachtoffers weze, 
tot beloop van de bedragen vermeld in de bijzondere voorwaarden. 
 
Alle vorderingen die hun oorsprong vinden in eenzelfde schadeverwekkend feit of in een 
opeenvolging van schadeverwekkende feiten van dezelfde aard, ongeacht het aantal 
schadelijders, vormen één en hetzelfde schadegeval. 
 
6.2. De in hoofdsom verschuldigde vergoeding 
 
Voor de in hoofdsom verschuldigde vergoeding, kent AMMA VERZEKERINGEN haar dekking toe 
tot de in de bijzondere voorwaarden vermelde bedragen. 
 
6.3. De reddingskosten en de kosten en intresten 
 
A. AMMA VERZEKERINGEN neemt eveneens ten laste : 

 
a. de reddingskosten op voorwaarde dat de verzekerde AMMA VERZEKERINGEN 

onmiddellijk op de hoogte brengt van de door hem genomen reddingsmaatregelen 
b. de intresten die betrekking hebben op de in hoofdsom verschuldigde vergoeding 
c. de kosten betreffende de burgerlijke rechtsvorderingen 
d. de honoraria en de kosten van advocaten en experts voor zover deze kosten door 

AMMA VERZEKERINGEN of met haar toestemming werden gemaakt 
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e. de kosten waarvan sprake in paragraaf d. hiervoor in geval van belangenconflict dat 
niet te wijten is aan de verzekerde voor zover die kosten niet onredelijk zijn gemaakt. 
 

B. Voor zover de reddingskosten, de intresten en de kosten, en de in hoofdsom verschuldigde 
vergoeding het verzekerde totaalbedrag overschrijden, zijn de reddingskosten enerzijds en 
de intresten en kosten anderzijds begrensd tot : 
- 495.787,05 EUR wanneer de totale verzekerde som ten hoogste 2.478.935,25 EUR 

bedraagt 
- 495.787,05 EUR + 20 % van het deel van de totale verzekerde som tussen 

2.478.935,25 EUR en 12.394.676,24 EUR 
- 2.478.935,25 EUR + 10 % van het deel van de totale verzekerde som boven  

12.394.676,24 EUR, met een maximum van 9.915.740,99 EUR. 
 
Deze bedragen zijn gekoppeld aan de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen 
met als basisindexcijfer dat van november 1992, zijnde 113,77 (basis 1988 = 100). 
 

C. De reddingskosten en de intresten en kosten zijn ten laste van AMMA VERZEKERINGEN in 
de mate dat zij betrekking hebben op de door huidig contract verzekerde prestaties. Zij zijn 
slechts voor rekening van AMMA VERZEKERINGEN naar evenredigheid van haar verbintenis. 
 

6.4. Worden altijd uitgesloten : 
 
- de reddingskosten die voortvloeien uit maatregelen om een schadegeval te voorkomen 

zonder dat er nakend gevaar is of wanneer het nakend gevaar is afgewend; 
- de reddingskosten die voortvloeien uit het feit dat de verzekerde niet de 

veiligheidsmaatregelen ondernam die hij normaal gezien had moeten ondernemen; 
- de gerechtelijke, bij wijze van dading opgelegde, fiscale, administratieve, disciplinaire of 

economische boetes, de schadevergoedingen bij wijze van strafmaatregel of intimidatie 
zoals de "punitive damages" of "exemplary damages" in bepaalde buitenlandse 
wetgevingen. 

 
6.5. Vrijstelling 
 
Indien het contract een vrijstelling voorziet, draagt de verzekeringnemer in ieder schadegeval 
het eigen risico dat vermeld wordt in de bijzondere voorwaarden en dat toegepast wordt op het 
bedrag van de verschuldigde vergoedingen en op alle kosten, intresten, uitgaven en honoraria 
hoe ook genaamd. 
 
De vrijstelling is niet van toepassing voor wat "de reddingskosten" betreft. 

HOOFDSTUK II. VERPLICHTINGEN TUSSEN PARTIJEN 

Artikel 7 ‐‐‐‐ Opzet en grove schuld 

 
Wordt uitgesloten de schade die het gevolg is van de opzettelijk veroorzaakte schade en de 
hiernavermelde handelingen en feiten die uitdrukkelijk aanzien worden als gevallen van grove 
schuld : 
 
A. de schade ingevolge de uitoefening van wettelijke of reglementaire verboden professionele 

activiteiten 
 

B. de schade veroorzaakt door de verzekerde wanneer deze zich in staat bevindt van 
alcoholintoxicatie of van intoxicatie tengevolge van geneesmiddelen of wanneer hij zich in 
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een gelijkaardige toestand bevindt te wijten aan het gebruik van andere producten dan 
alcoholhoudende dranken of geneeskrachtige producten 

 
C. de schade ingevolge niet‐naleving van de bepalingen van artikels 422bis en 422ter van het 

strafwetboek m.b.t. het niet‐verlenen van bijstand aan personen in nood. 

Artikel 8 ‐‐‐‐ Verplichtingen bij schadegevallen 

 
Ieder schadegeval moet onmiddellijk en ten laatste binnen de acht dagen nadat de 
onderschrijver of de verzekerde er kennis van namen, schriftelijk aan AMMA VERZEKERINGEN 
medegedeeld worden. 
 
De aangifte moet plaats, datum, uur, oorzaak, omstandigheden en de vermoedelijke gevolgen 
van het schadegeval vermelden. Bovendien moeten de identiteiten van de auteur, het 
slachtoffer en de eventuele getuigen worden vermeld. 
 
De verzekerde moet zonder verwijl aan de verzekeraar alle nuttige inlichtingen verstrekken en 
op de vragen antwoorden die hem worden gesteld, teneinde de omstandigheden en de omvang 
van de schade te kunnen vaststellen. 
 
De verzekerde moet alle redelijke maatregelen treffen om de gevolgen van de schade te 
voorkomen en te beperken. 
 
De verzekerde verbindt er zich toe op eigen initiatief, geen onnodige wijzigingen aan te brengen 
die de vaststelling en de oorzaken van het schadegeval of de evaluatie van de schade zouden 
kunnen bemoeilijken of onmogelijk maken. 
 
Voor zover mogelijk wordt de schadeaangifte gedaan op het formulier dat AMMA 
VERZEKERINGEN ter beschikking stelt aan de verzekeringnemer. 

Artikel 9 ‐‐‐‐ Leiding van het geschil 

 
AMMA VERZEKERINGEN mag onderhandelen met de slachtoffers en hun rechthebbenden en de 
maatregelen treffen die zich opdringen. 
 
AMMA VERZEKERINGEN verbindt er zich toe de verzekerde op de hoogte te houden en zal de 
nodige schikkingen treffen om de geschillen met de grootst mogelijke discretie te behandelen 
en, in de mate van het mogelijke, af te handelen via een minnelijke schikking. 
 
Vanaf het ogenblik dat AMMA VERZEKERINGEN tot het verlenen van dekking gehouden is en 
voor zover deze wordt ingeroepen, is AMMA VERZEKERINGEN verplicht zich achter de 
verzekerde te stellen, binnen de grenzen van de dekking. 
 
Ten aanzien van de burgerrechtelijke belangen en in zover de belangen van AMMA 
VERZEKERINGEN en van de verzekerde samenvallen, heeft AMMA VERZEKERINGEN het recht 
om, in de plaats van de verzekerde, de vordering van de benadeelde te bestrijden. Hij kan deze 
laatste vergoeden indien daartoe grond bestaat. 
 
De tussenkomsten van AMMA VERZEKERINGEN houden geen enkele erkenning in van 
aansprakelijkheid vanwege de verzekerde en mogen hem ook geen nadeel berokkenen. 
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De definitieve schadevergoeding of de weigering om te vergoeden worden zo spoedig mogelijk 
aan de verzekeringnemer medegedeeld. 

Artikel 10 ‐‐‐‐ Overdracht van de stukken 

 
Iedere oproep, dagvaarding en in het algemeen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke 
stukken betreffende een schadegeval moeten onmiddellijk na de kennisgeving, de betekening 
of de terhandstelling aan de verzekerde, overgemaakt worden aan AMMA VERZEKERINGEN, bij 
verzuim waarvan de verzekerde AMMA VERZEKERINGEN moet vergoeden voor de schade die ze 
geleden heeft. 

Artikel 11 ‐‐‐‐ Niet verschijning 

 
Wanneer de verzekerde bij verzuim niet verschijnt of zich niet onderwerpt aan een door de 
rechtbank bevolen onderzoeksmaatregel, moet hij de schade die AMMA VERZEKERINGEN zou 
geleden hebben vergoeden. 

Artikel 12 ‐‐‐‐ Schadeloosstelling door de verzekerde 

 
Elke erkenning van aansprakelijkheid, elke dading, elke vaststelling van schade, elke belofte van 
schadevergoeding of elke door de verzekerde gedane vergoeding zonder schriftelijke 
toestemming van AMMA VERZEKERINGEN, is haar niet tegenwerpbaar. 
 
Het erkennen van feiten of het verstrekken van eerste geldelijke of medische hulp door de 
verzekerde kunnen voor AMMA VERZEKERINGEN geen grond opleveren om haar dekking te 
weigeren. 

Artikel 13 - In de plaatsstelling 

 
AMMA VERZEKERINGEN treedt in de rechten en rechtsvorderingen van de verzekerde ten 
belope van het bedrag van de vergoeding die zij betaald heeft. 
 
Indien, door toedoen van de verzekerde of de begunstigde, de indeplaatsstelling geen gevolg 
kan hebben ten voordele van AMMA VERZEKERINGEN, kan deze van hem de terugbetaling 
vorderen van de betaalde schadevergoeding in de mate van het geleden nadeel. 
 
De indeplaatsstelling mag de verzekerde of de begunstigde, die slechts gedeeltelijk vergoed is, 
niet benadelen. In dat geval kan hij zijn rechten uitoefenen voor hetgeen hem nog verschuldigd 
is, bij voorrang boven de verzekeraar. 
 
AMMA VERZEKERINGEN heeft geen verhaal op de bloedverwanten in de rechte opgaande of 
nederdalende lijn, de echtgenoot en de aanverwanten in de rechte lijn van de verzekerde, noch 
op de bij hem inwonende personen, zijn gasten en zijn huispersoneel, behoudens kwaad opzet. 
 
AMMA VERZEKERINGEN kan evenwel verhaal uitoefenen op de in het vorige lid genoemde 
personen, voor zover hun aansprakelijkheid daadwerkelijk door een verzekeringsovereenkomst 
is gedekt. 
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TWEEDE WAARBORG ‐‐‐‐ ONGEVALLEN 

 
De waarborg wordt enkel verleend op voorwaarde dat de dekking ervan vermeld wordt in de 
bijzondere voorwaarden. 
 
Indien er meerdere slachtoffers betrokken zijn in een zelfde schadegeval, zal de 
verzekeringnemer bepalen welke voorrang er bij de uitputting van de verzekerde bedragen 
moet verleend worden. 

HOOFDSTUK I. VOORWERP 

Artikel 14 ‐‐‐‐ De verzekerde risico's 

 
Onafgezien of de aansprakelijkheid van de verzekerde al dan niet betrokken is, waarborgt 
AMMA Verzekeringen de betaling van de in Artikel 16 ‐ Omvang van de waarborgen‐ hierna 
voorziene vergoedingen aan de patiënten van de verzekerde of aan de hen begeleidende 
personen, wanneer deze het slachtoffer zijn van een ongeval in België : 
- in het gebouw of het gedeelte van het gebouw dat voor het publiek toegankelijk is en door 

de verzekeringnemer gebruikt wordt voor de uitoefening van zijn verklaarde 
beroepsactiviteiten ten aanzien van zijn privé cliënteel 

- op de toegangswegen van dat gebouw. 

Artikel 15 ‐‐‐‐ Uitsluitingen 

 
Van deze waarborg is uitgesloten : 
- de schade ingevolge door de verzekerde uitgevoerde zorgen en/of ingevolge door de 

verzekerde voorgeschreven, toegediende, bereide, gecommercialiseerde of verkochte 
farmaceutische of andere producten en/of ingevolge feiten die de beroepsaansprakelijkheid 
van de verzekerde meebrengen; 

- de schade die uitgesloten of niet verzekerd is krachtens de verzekering "Burgerlijke 
Beroepsaansprakelijkheid"; 

- de schade die opzettelijk veroorzaakt werd; 
- de schade die voortvloeit uit zelfmoord of poging tot zelfmoord, of uit mentale stoornissen, 

ook wanneer deze slechts tijdelijk zijn; 
- de schade wanneer het slachtoffer zich in een staat van dronkenschap of van 

alcoholintoxicatie bevindt of onder de invloed is van verdovende middelen; 
- de schade ingevolge het innemen van niet‐voorgeschreven geneesmiddelen of ingevolge 

misbruik van voorgeschreven geneesmiddelen; 
- de schade, in de mate dat ze het gevolg is van een ziekte, een lichamelijk of psychisch 

gebrek of elke andere voorafbestaande toestand. 

Artikel 16 ‐‐‐‐ Omvang van de waarborgen 

 
AMMA VERZEKERINGEN waarborgt, tot beloop van een verzekerd bedrag van 12.500,00 EUR 
per schadegeval : 
 
A. In geval van overlijden of van verwondingen die de dood van het slachtoffer tot gevolg 

hebben binnen de termijn van één jaar, te rekenen vanaf de datum van het ongeval : de 
betaling van een bedrag van 5.000,00 EUR, op voorwaarde dat AMMA VERZEKERINGEN 
geen enkele andere vergoeding voor blijvende invaliditeit heeft betaald voor hetzelfde 
slachtoffer in hetzelfde schadegeval. 
Dit bedrag wordt uitbetaald : 
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- aan de niet van tafel en bed gescheiden of feitelijk gescheiden echtgenoot, ten 
persoonlijke titel 

- bij ontstentenis, aan de wettige erfgenamen van het slachtoffer, tot de tweede graad 
inbegrepen, ten persoonlijke titel. 

 
B. In geval van blijvende invaliditeit van het slachtoffer : de betaling van een vergoeding 

berekend op een bedrag van 5.000,00 EUR in verhouding tot de graad van invaliditeit 
volgens de Officiële Belgische Schaal van Invaliditeiten, zonder rekening te houden met het 
beroep of met de specifieke bezigheden van het slachtoffer en voorzover die graad van 
invaliditeit hoger ligt dan 5 %. 
Indien de consolidatie van de letsels één jaar na de datum van het ongeval nog niet 
verworven is, betaalt AMMA VERZEKERINGEN de vergoeding in verhouding tot de op dat 
ogenblik voorzienbare graad van invaliditeit, voorzover deze hoger ligt dan 5 %. 
 

C. In geval van medische kosten en materiële schade : de terugbetaling van de medische 
kosten na tussenkomst van de wettelijke verzekering en de vergoeding van de materiële 
schade. De waarborg is verworven tot beloop van 1.250,00 EUR, mits de toepassing van 
een vrijstelling van 62,00 EUR. 

HOOFDSTUK II. VERPLICHTINGEN TUSSEN PARTIJEN 

 
De bepalingen van Artikel 8 ‐ Verplichtingen bij schadegevallen, Artikel 9 ‐ Leiding van het 
geschil, Artikel 10 ‐ Overdracht van de stukken, Artikel 11 ‐ Niet verschijning, Artikel 12 ‐ 
Schadeloosstelling door de verzekerde en Artikel 13 – In de plaatsstelling, zijn van toepassing. 
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DERDE WAARBORG ‐‐‐‐ RECHTSBIJSTAND EN VERHAAL 

 
De waarborg wordt enkel verleend op voorwaarde dat de dekking ervan vermeld wordt in de 
bijzondere voorwaarden. 
 
Indien er meerdere verzekerden betrokken zijn in een zelfde schadegeval, dient de 
verzekeringnemer te bepalen welke voorrang er bij de uitputting van het verzekerd bedrag 
moet verleend worden aan elk der verzekerden. 

HOOFDSTUK I. VOORWERP 

Artikel 17 ‐‐‐‐ De verzekerde risico's 

 
A. Verhaal : AMMA VERZEKERINGEN neemt de betaling van de in Artikel 18 ‐ Kosten en 

erelonen omschreven uitgaven voor haar rekening nodig om schadeloosstelling te bekomen 
bij een derde, die extra‐contractueel aansprakelijk is, voor de door de onderschrijver 
opgelopen lichamelijke letsels of materiële schade, die het gevolg zijn van een 
ongevalsgebeurtenis. Huidige waarborg wordt de onderschrijver verleend als hij de 
voorwaarden vervult om van de verzekering "Burgerlijke Beroepsaansprakelijkheid" te 
genieten. 
 

B. Onvermogen van verantwoordelijke derden : wanneer een schadegeval, door de 
onderschrijver geleden, recht geeft op de toepassing van de waarborg Verhaal (zie A. 
hiervoor) en zo de behoorlijk geïdentificeerde aansprakelijke derde als onvermogend erkend 
wordt, neemt AMMA VERZEKERINGEN de schade ten laste tot beloop van het verzekerd 
bedrag. 

 
C. Strafrechtelijke verdediging : AMMA VERZEKERINGEN neemt de strafrechtelijke verdediging 

waar van de verzekerde ‐ nadat de burgerlijke belangen geregeld zijn ‐ bij strafrechtelijke 
vervolging, ingevolge een door de verzekering "Burgerlijke Beroepsaansprakelijkheid" 
gedekt schadegeval. 

Artikel 18 ‐‐‐‐ Kosten en erelonen 

 
AMMA VERZEKERINGEN neemt voor haar rekening : 
 
A. de betaling van : 

- de kosten en erelonen van advocaten en deurwaarders 
- de kosten van expertise 
- de kosten van gerechtelijke en buitengerechtelijke procedures ten laste van de 

verzekerde, noodzakelijk voor de verdediging van de belangen van de verzekerde. 
 
B. na voorlegging van de bewijsstukken, de terugbetaling van de reis‐ en verblijfkosten die 

rechtmatig en met overleg gemaakt zijn door de verzekerde, wanneer zijn persoonlijke 
verschijning voor een buitenlandse rechtbank vereist is bij wet of bevolen is bij 
gerechtelijke beslissing. 

Artikel 19 ‐‐‐‐ Beheer van het dossier 

 
A. AMMA VERZEKERINGEN onderzoekt samen met de verzekerde de aan te wenden middelen 

om tot een oplossing te komen. 
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B. Met uitzondering van de dringende bewarende maatregelen, blijven de kosten en erelonen 
in verband met het om het even welke verplichting, gemaakt zonder voorafgaandelijk 
akkoord van AMMA VERZEKERINGEN, ten laste van de verzekerde. 

Artikel 20 ‐‐‐‐ Vrije keuze van een advocaat en deskundige 

 
De verzekerde is vrij in de keuze van een advocaat of van iedere andere persoon die de 
vereiste kwalificaties heeft krachtens de op de procedure toepasselijke wet om zijn belangen te 
verdedigen, te vertegenwoordigen of te behartigen : 
- wanneer moet worden overgegaan tot een gerechtelijke of administratieve procedure 
- telkens als er zich een belangenconflict met AMMA VERZEKERINGEN voordoet. 

 
Indien de verzekerde een advocaat kiest die niet ingeschreven is aan de Balie van het 
rechtsgebied van het Hof van Beroep waar de zaak moet gepleit worden (of een gelijkwaardige 
rechtsmacht indien in het buitenland moet gepleit worden), zal hij zelf de daaruit vloeiende 
bijkomende kosten en erelonen dragen. 
 
Wanneer de aanstelling van een deskundige zich rechtvaardigt, mag de verzekerde deze 
deskundige vrij kiezen. Indien de verzekerde een deskundige kiest die gedomicilieerd is buiten 
de provincie waar de opdracht dient uitgevoerd te worden (of een gelijkwaardig administratief 
gebied indien de opdracht in het buitenland dient uitgevoerd te worden), zal hij zelf de daaruit 
vloeiende bijkomende kosten en erelonen dragen. 
 
Indien de verzekerde beslist van advocaat of van deskundige te veranderen, zullen de daaruit 
vloeiende bijkomende kosten en erelonen te zijnen laste blijven, behalve voor de gevallen 
waarin de verzekerde buiten zijn wil om gedwongen wordt een andere advocaat of deskundige 
te kiezen. 
 
Indien AMMA VERZEKERINGEN van oordeel is dat de kosten en erelonen van de door de 
verzekerde gekozen advocaten, of deskundigen overdreven hoog zijn, verbindt de verzekerde 
zich ertoe, op verzoek van AMMA VERZEKERINGEN, de tuchtrechtelijke overheid waarvan die 
personen afhangen of de bevoegde rechtbanken te vragen deze bedragen vast te stellen. 

Artikel 21 ‐‐‐‐ Weigering tot tussenkomst 

 
AMMA Verzekeringen mag haar tussenkomst weigeren of stopzetten wanneer zij van mening is 
dat : 
- het instellen van een vordering of het uitoefenen van een verhaal geen ernstige kansen op 

succes biedt; 
- een voorgestelde minnelijke schikking bevredigend is. 
Bij meningsverschil geniet de verzekerde evenwel van de "objectiviteitsclausule" hierna. 

Artikel 22 ‐‐‐‐ Objectiviteitsclausule 

 
Bij verschil van mening met AMMA VERZEKERINGEN over de gedragslijn die zal worden gevolgd 
voor de regeling van het schadegeval en na betekening door AMMA VERZEKERINGEN van haar 
standpunt of van haar weigering om de stelling van de verzekerde te volgen, heeft de 
verzekerde het recht een advocaat van zijn keuze te raadplegen onverminderd de mogelijkheid 
om een rechtsvordering in te stellen. 
 
Zo de advocaat het standpunt van AMMA VERZEKERINGEN bevestigt, wordt aan de verzekerde 
de helft terugbetaald van de kosten en honoraria van deze raadpleging. 
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Indien de geraadpleegde advocaat de stelling van de verzekerde bevestigt, bij middel van een 
schriftelijk en met reden omkleed advies, is AMMA VERZEKERINGEN, ongeacht de afloop van de 
procedure, ertoe gehouden haar waarborg te verlenen, met inbegrip van de kosten en de 
honoraria van de raadpleging. 
 
Indien tegen het advies van deze advocaat, de verzekerde op zijn kosten een procedure begint 
en een beter resultaat bekomt dan hetgeen hij zou hebben bekomen indien hij het standpunt 
van AMMA VERZEKERINGEN zou hebben gevolgd, is AMMA VERZEKERINGEN die de stelling van 
de verzekerde niet heeft willen volgen gehouden haar waarborg te verlenen en de kosten en 
honoraria van de raadpleging terug te betalen die ten laste van de verzekerde zouden zijn 
gebleven. 

Artikel 23 ‐‐‐‐ Uitsluitingen 

 
Onverminderd de uitsluitingen waarvan sprake in de verzekering "Burgerlijke 
Beroepsaansprakelijkheid": 
 
A. is de waarborg niet verworven indien het bedrag van het uit te oefenen verhaal, in 

hoofdsom, minder dan 125,00 EUR of ‐ bij voorziening in Cassatie ‐ minder dan 1.250,00 
EUR bedraagt. 

B. AMMA VERZEKERINGEN neemt niet voor haar rekening, de betaling van : 
- straffen, boeten, opdeciemen en dadingen met het Openbaar Ministerie 
- de te betalen bedragen, in hoofdsom en bijkomende bedragen, waartoe de verzekerde 

zou kunnen veroordeeld worden. 

Artikel 24 ‐‐‐‐ Rechten onder verzekerden 

 
A. Wanneer een verzekerde, die deze waarborg geniet overlijdt, wordt de waarborg toegekend 

aan zijn echtgenoot niet gescheiden van tafel en bed of niet feitelijk gescheiden, zijn 
ascendenten en descendenten voor iedere vordering tegen een voor dit overlijden mogelijk 
aansprakelijk derde. 

B. De waarborg wordt nooit verleend aan verzekerde personen, andere dan de 
verzekeringnemer, wanneer zij rechten kunnen laten gelden ofwel tegen elkaar, ofwel 
tegen de verzekeringnemer. 

Artikel 25 ‐‐‐‐ Maximale tussenkomst 

 
De maximale tussenkomst, per schadegeval, wordt als volgt vastgesteld : 
 
Verhaal (punt A. van Artikel 17 ‐ De verzekerde risico's)                                    12.500,00 EUR 
Onvermogen (punt B. van Artikel 17 ‐ De verzekerde risico's)                              6.250,00 EUR 
Strafrechtelijke verdediging (punt C. van Artikel 17 ‐ De verzekerde risico's)        12.500,00 EUR 

HOOFSTUK II. VERPLICHTINGEN TUSSEN PARTIJEN 

Artikel 26 ‐‐‐‐ Verplichtingen bij schadegeval 

 
Zonder afwijkingen aan de bepalingen van Artikel 8 ‐ Verplichtingen bij schadegevallen, van 
Artikel 9 ‐ Leiding van het geschil, van Artikel 11 ‐ Niet verschijning en van Artikel 13 - In de 
plaatsstelling hiervoor, verbindt de verzekerde er zich toe AMMA VERZEKERINGEN op de hoogte 
te houden van het verloop van het dossier en zo nodig, alle nuttige maatregelen te treffen die 
de afwikkeling van het schadegeval vergemakkelijken. 
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VIERDE WAARBORG - AGRESSIE EN ANDERE BEROEPSRISICO’S 

 
De waarborg wordt enkel verleend op voorwaarde dat de dekking ervan vermeld wordt in de 
bijzondere voorwaarden. 

Artikel 27 - Begripsomschrijvingen eigen aan de waarborg  

 
BEGUNSTIGDE : 
De personen aan wie de uitkeringen verschuldigd zijn in toepassing van de 
verzekeringsovereenkomst. 
De schadevergoeding zal betaald worden aan de verzekerde of aan ieder ander persoon door 
hem aangeduid. 
In geval van overlijden, zal de vergoeding, ten persoonlijke titel, uitbetaald worden aan : 
- hetzij de echtgeno(o)t(e) van de verzekerde, noch uit de echt, noch van tafel en bed, noch 

feitelijk gescheiden; hetzij de wettelijk samenwonende partner van de verzekerde; 
- hetzij, bij ontstentenis, aan de wettelijke erfgenamen van de verzekerde. 
 
DERDE : 
Elke andere natuurlijke of rechtspersoon dan de verzekeringnemer of verzekerde. 
Voor wat de risico’s “Reputatieschade”, “Stalking” en “Seksuele belaging” betreft, worden enkel 
aanzien als derden : de personen omschreven in hoofdstuk I art. 29.6.2. en 29.7.2.  
 
SCHADEGEVAL : 
Het zich voordoen van de schade die recht geeft op de waarborg. 
Vormt één en hetzelfde schadegeval, de schade die voortvloeit uit éénzelfde oorzakelijk feit of 
uit een reeks van identieke oorzakelijke feiten of schadegevallen veroorzaakt door dezelfde 
derde(n) of gelijkgestelde personen. 
 
VERZEKERDE :  
- De verzekeringnemer van de polis of indien de polis onderschreven wordt door een 

rechtspersoon : de (hoofd)zaakvoerder, 
- Iedere andere persoon die in de hoedanigheid van verzekerde vermeld wordt in de 

bijzondere voorwaarden en waarvoor er een bijpremie betaald werd, 
- De vervangers van bovenvermelde. 

HOOFDSTUK I. DE VERZEKERDE WAARBORGEN  

Artikel 28 - Het voorwerp en de omschrijving van de verzekerde waarborgen 

 
Per schadegeval en per verzekerde, zullen de hiernavolgende waarborgen slechts éénmaal 
vergoed worden ongeacht het aantal risico’s dat zich tijdens hetzelfde schadegeval heeft 
voorgedaan (zie ook definitie “Schadegeval”). 

28.1. TITEL I - LICHAMELIJKE SCHADE 

28.1.1. Begripsomschrijvingen  

28.1.1.1. Overlijden 

 
Indien een verzekerde persoon binnen een termijn van 3 jaar overlijdt aan de uitsluitende 
gevolgen van een verzekerd schadegeval, betaalt AMMA VERZEKERINGEN het verzekerd 
kapitaal aan de begunstigde.  
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28.1.1.2. Blijvende invaliditeit 

 
Indien het schadegeval een fysiologische invaliditeit als gevolg heeft die bij geneeskundige 
beslissing als blijvend wordt aanzien, betaalt AMMA VERZEKERINGEN, bij de consolidatie, aan 
de begunstigde, een kapitaal berekend op de verzekerde som, a rato van de invaliditeitsgraad 
vastgesteld volgens de Officiële Belgische Schaal van Invaliditeiten (OBSI), die op de dag van 
het schadegeval in voege is. Indien een invaliditeit niet opgenomen is in de OBSI, zal haar 
graad vastgesteld worden bij vergelijking of analogie. 
 
Voor de vaststelling van de invaliditeitsgraad, die in geen enkel geval 100 % kan overschrijden, 
zal nooit rekening gehouden worden met het uitgeoefende beroep of met de bezigheden van de 
verzekerde. 
 
De vaststelling van de graad van blijvende invaliditeit gebeurt bij de consolidatie der letsels, die 
ten laatste 3 jaar na de datum van het schadegeval moet plaatshebben. 
 
Letsels aan reeds gebrekkige of functioneel buiten werking zijnde ledematen of organen worden 
slechts voor het verschil tussen de toestand voor en na het schadegeval vergoed. 
 
De schatting van de letsels van een lid of een orgaan mag niet verhoogd worden door de 
voorafbestaande gebrekkige toestand van een ander lid of orgaan. 
 
De sommen die verzekerd zijn in geval van blijvende invaliditeit en overlijden mogen nooit 
samengevoegd worden. 

28.1.1.3. Tijdelijke werkongeschiktheid  

 
Tijdens de overeengekomen duur betaalt AMMA VERZEKERINGEN aan de begunstigde indien de 
verzekerde ingevolge een gewaarborgd schadegeval een volledige tijdelijke 
arbeidsongeschiktheid oploopt de gewaarborgde dagelijkse vergoeding, en dit vanaf de eerste 
dag van de totale werkongeschiktheid, zon- en feestdagen inbegrepen.  
 
De verzekerde of de begunstigde verbinden er zich toe om AMMA VERZEKERINGEN binnen de 
48 uur, na het zich voordoen van de schade, een medisch attest te bezorgen met vermelding 
van het aantal dagen ongeschiktheid. 
 
AMMA VERZEKERINGEN behoudt zich het recht voor, om de ontvangen verklaring te 
controleren en indien nodig, aan haar adviserend geneesheer te vragen om de verzekerde aan 
een medisch onderzoek te onderwerpen. AMMA VERZEKERINGEN zal de kosten van dit 
onderzoek ten laste nemen. 
 
Wanneer de verzekerde België verlaat, wordt de waarborg slechts verleend voor zover AMMA 
VERZEKERINGEN de nodige medische en feitelijke controle kan uitoefenen. Op verzoek van 
AMMA VERZEKERINGEN moet de verzekerde zich voor een medisch onderzoek aanbieden bij 
een arts in België. 

28.1.1.4. Medische behandelingskosten 

  
AMMA VERZEKERINGEN neemt de behandelingskosten voor haar rekening die door het 
schadegeval veroorzaakt worden. 
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De verzekerde onkosten : 
- de medisch verantwoorde kosten voor de behandeling die door een in België wettelijk 

erkende geneesheer wordt voorgeschreven of verstrekt; 
- de verblijfskosten; 
- de dringende vervoerskosten van een patiënt naar een verpleeginrichting per ziekenwagen 

en in voorkomend geval per helikopter voor zover geen ander transportmiddel kan gebruikt 
worden. De transferkosten naar een andere verpleeginrichting worden eveneens 
terugbetaald. 

 
AMMA VERZEKERINGEN komt in ieder geval slechts tussenbeide voor het verschil tussen de 
werkelijk gedane kosten en de prestaties die normaal ten laste vallen van een Belgische of een 
buitenlandse instelling voor Sociale Voorzorg, van een verzekeraar, van het Fonds voor 
Arbeidsongevallen of van een andere instelling en/of organisme. 
 
Indien de verzekerde, om welke reden ook, geen recht heeft op deze uitkeringen, dan zal 
AMMA VERZEKERINGEN rekening houden met een fictieve tussenkomst die gelijk is aan de 
tussenkomst die door de Belgische Wetgeving is voorzien. 

28.1.1.5.  Behandelingskosten voor esthetische schade 

 
AMMA VERZEKERINGEN neemt de kosten voor haar rekening voor het herstel van de opgelopen 
esthetische schade. 
 
De verzekerde onkosten :    
- kosten voor de behandeling die door een in België wettelijk erkende geneesheer wordt 

verstrekt of voorgeschreven; 
- de verblijfskosten; 
- de dringende vervoerskosten van een patiënt naar een verpleeginrichting per ziekenwagen 

en in voorkomend geval per helikopter voor zover geen ander transportmiddel kan gebruikt 
worden. De transferkosten naar een andere verpleeginrichting worden eveneens 
terugbetaald. 

 
Indien de verzekerde kosten in aanmerking komen voor terugbetaling door een instelling voor 
Sociale Voorzorg, een verzekeraar, het Fonds van Arbeidsongevallen of een andere instelling 
en/of organisme, zijn de bepalingen van de paragrafen 3 en 4 van artikel 28.1.1.4. (supra) van 
toepassing. 

28.1.2. Betwistingen met betrekking tot de vaststelling van de schade 

 
Elke betwisting wordt tegensprekelijk aan twee geneesheren-deskundigen voorgelegd, die 
benoemd en behoorlijk gemandateerd zijn, de ene door AMMA VERZEKERINGEN, de andere 
door de verzekeringsnemer. 
 
Komen de geneesheren-deskundigen tot geen overeenkomst, dan kiezen ze een derde 
deskundige. De drie geneesheren-deskundigen beslissen dan samen, maar bij ontstentenis van 
een meerderheid, is het advies van de derde deskundige doorslaggevend. Stelt één der partijen 
haar deskundige niet aan, of worden beide geneesheren-deskundigen het niet eens betreffende 
de keuze van de derde deskundige, dan wordt die aangesteld door de Voorzitter van de 
Rechtbank van Eerste Aanleg van de woonplaats van de verzekeringsnemer, op verzoek van de 
meest gerede partij. Elke partij draagt zelf de kosten en erelonen van haar deskundige. De 
kosten en erelonen van de derde deskundige vallen, ieder voor de helft, ten laste van de 
partijen.  
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De geneesheren-deskundigen worden vrijgesteld van elke formaliteit; hun beslissing is bindend 
en onherroepelijk. 
 
De eventuele invaliditeiten die bestonden voor het zich voordoen van het schadegeval worden 
niet in aanmerking genomen voor het bepalen van de graad van de invaliditeit. 

28.1.3. Uitsluitingen  

 
Is uitgesloten : 
- schadegevallen die het gevolg zijn van zelfmoord of de poging daartoe; 
- de gevolgen van een toestandsverergering veroorzaakt door een vertraging in de medische 

behandeling of door het niet volgen van de medische voorschriften of die te wijten is aan 
een voorafbestaande toestand. 

28.2. TITEL II - MATERIELE SCHADE  

28.2.1. Begripsomschrijvingen  

28.2.1.1. Beroepslokalen 

 
Zijn lokalen en gedeelten van gebouwen die door de verzekerde gebruikt worden in het kader 
van de beroepsactiviteiten. 

28.2.1.2. Verzekerde beroepsgoederen 

 
Zijn goederen die door de verzekerde uitsluitend gebruikt worden in het kader van de 
beroepsactiviteiten. Deze goederen kunnen zich ofwel binnen of buiten de beroepslokalen 
bevinden. 
 
28.2.1.2.1. Verzekerde beroepsgoederen die zich binnen de beroepslokalen bevinden : 
Alle beroepsgoederen die zowel draagbaar als vast zijn, met inbegrip van het informatica en/of 
elektronisch materiaal. 
 
28.2.1.2.2. Verzekerde beroepsgoederen die zich buiten de beroepslokalen bevinden : 
- Dokters- en/of zorgtassen met hun inhoud en in het algemeen, het beroepsmateriaal dat 

gebruikt wordt voor het verstrekken van ambulante zorgen. 
- Voorwerpen voor telecommunicatie en gegevensverwerking zoals ondermeer GSM, GPS, 

iPad, smartphone, computers en informatiedragers in het algemeen. 
De dekking van voormelde goederen is enkel verworven tijdens verplaatsingen in het kader van 
beroepsactiviteiten. 
Voorwerpen waarvan de unitaire oorspronkelijke waarde 2.000 EUR overschrijdt zijn niet 
verzekerd.  

28.2.2. Berekening van de vergoeding 

 
De oorspronkelijke nieuwwaarde verminderd met de slijtage; deze wordt forfaitair bepaald op 
20% per verstreken jaar. 
In geval van schade aan een gedeelte van het goed, zal de tussenkomst beperkt blijven tot de 
prijs voor vervanging van het beschadigd gedeelte. 
Bij herstelling, zullen de herstellingskosten vastgesteld worden volgens de oorspronkelijke 
nieuwwaarde, verminderd met de slijtage. 
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28.2.3. Teruggevonden voorwerpen 

 
Zo, in geval van diefstal, de gestolen goederen of waarden teruggevonden worden, moet de 
verzekerde of de begunstigde AMMA VERZEKERINGEN er onmiddellijk van op de hoogte 
brengen. 
 
Wanneer de vergoeding reeds betaald is, moet hij binnen dertig dagen kiezen : 
- ofwel voor de afstand van de teruggevonden goederen; 
- ofwel voor de terugname van de teruggevonden goederen mits de teruggave van de 

ontvangen vergoeding, na aftrek van de eventuele herstelkosten van de opgelopen schade. 
 
Bij het risico Diefstal op personen met geweld of bedreiging / hold-up komt hier nog bij : 
- ofwel het gedeelte dat betrekking heeft op de teruggevonden waarden aan AMMA 

VERZEKERINGEN terugbetalen 
 
Wanneer de vergoeding nog niet werd betaald neemt de verzekerde de teruggevonden 
goederen of waarden opnieuw in zijn bezit. AMMA VERZEKERINGEN betaalt dan wel de 
eventuele schade die aan de goederen werd toegebracht. 

28.2.4. Uitsluitingen  

 
Worden steeds uitgesloten : 
- schade die reeds bestond voor het onderschrijven van de waarborg; 
- onrechtstreekse schade; 
- schade ingevolge slijtage, eigen gebrek, slecht onderhoud; 
- schade die onder toepassing valt van om het even welke garantiewaarborg; 
- schade veroorzaakt door brand, ontploffing, schroeischade, rook of roet; 
- diefstal/verlies van en/of schade veroorzaakt aan motorrijtuigen, andere voertuigen en 

fietsen; 
- schade ingevolge verlies of vernietiging van waarden;    

(behoudens andersluidende bepaling in geval van diefstal op personen en hold-up) 
- diefstal in/of schade aan gebouwen die onregelmatig bewoond zijn (= meer dan 90 dagen 

per jaar); 
- schade aan en/of diefstal in gebouwen die in opbouw, herstelling of verbouwing zijn. 

28.3. TITEL III - RECHTSBIJSTAND EN VERHAAL 

28.3.1. Is verzekerd : 

 
A. Verhaal : AMMA VERZEKERINGEN neemt de betaling van de in artikel 28.3.2. Kosten en 

erelonen omschreven uitgaven voor haar rekening nodig om schadeloosstelling te bekomen 
bij een derde, die extra-contractueel aansprakelijk is, voor de door de verzekerde 
opgelopen lichamelijke letsels of materiële schade, die het gevolg zijn van een verzekerd 
schadegeval.  
 

B. Onvermogen van verantwoordelijke derden : wanneer een schadegeval, door de verzekerde 
geleden, recht geeft op de toepassing van de waarborg Verhaal (zie hiervoor) en zo de 
behoorlijk geïdentificeerde aansprakelijke derde als onvermogend erkend wordt, neemt 
AMMA VERZEKERINGEN de schade ten laste ten belope van het verzekerd bedrag. 
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C. Verdediging : AMMA VERZEKERINGEN zal aan de verzekerde de juridisch noodzakelijke 
middelen ter beschikking stellen voor de verdediging van zijn belangen, zowel op minnelijk 
vlak als in het kader van een gerechtelijke of buitengerechtelijke procedure. 

28.3.2. Kosten en erelonen 

 
AMMA VERZEKERINGEN neemt voor haar rekening : 
 
A. De kosten verbonden aan het samenstellen en beheren van het dossier 

 
B. De betaling van : 
- De kosten en erelonen, van advocaten en deurwaarders 
- De kosten van expertise 
- De kosten van gerechtelijke en buitengerechtelijke procedures ten laste van de verzekerde, 

noodzakelijk voor de verdediging van de belangen van de verzekerde, met inbegrip van de 
kosten van de tegenpartij indien de verzekerden er gerechtelijk toe verplicht zijn die te 
vergoeden 

- M.b.t. de risico’s “Reputatieschade” en “Stalking en seksuele belaging” neemt AMMA 
VERZEKERINGEN de kosten ten laste voor de tussenkomst van informatica- en/of 
communicatiespecialisten die werden gemaakt in samenspraak met AMMA 
VERZEKERINGEN, met het oog op het verwijderen of terugdringen van de effecten in de 
media van informatie waarvan sprake in punten 29.6. en 29.7. 

- M.b.t. het risico “Cyberaanval”, neemt AMMA VERZEKERINGEN de kosten ten laste voor de 
tussenkomst van een informaticaspecialist die werden gemaakt in samenspraak met AMMA 
VERZEKERINGEN, met het oog op de prestaties vermeld in artikel 29.8.3.  

 
C. Na voorlegging van de bewijsstukken, de terugbetaling van de reis- en verblijfkosten die 

regelmatig en met overleg gemaakt zijn door de verzekerde, wanneer zijn persoonlijke 
verschijning voor een buitenlandse rechtbank vereist is bij wet of bevolen is bij 
gerechtelijke beslissing. 

 
De verzekerde is vrij in de keuze van een advocaat of van iedere andere persoon die de 
vereiste kwalificaties heeft krachtens de op de procedure toepasselijke wet om zijn belangen te 
verdedigen, te vertegenwoordigen of te behartigen : 
- wanneer moet worden overgegaan tot een gerechtelijke of administratieve procedure 
- telkens als er zich een belangenconflict met AMMA VERZEKERINGEN voordoet. 
 
Indien de verzekerde een advocaat kiest die niet ingeschreven is aan de Balie van het 
rechtsgebied van het Hof van Beroep waar de zaak moet gepleit worden (of een gelijkwaardige 
rechtsmacht indien in het buitenland moet gepleit worden), zal hij zelf de daaruit vloeiende 
bijkomende kosten en erelonen dragen. 
 
Wanneer de aanstelling van een deskundige zich rechtvaardigt, mag de verzekerde deze 
deskundige vrij kiezen. Indien de verzekerde een deskundige kiest die gedomicilieerd is buiten 
de provincie waar de opdracht dient uitgevoerd te worden (of een gelijkwaardig administratief 
gebied indien de opdracht in het buitenland dient uitgevoerd te worden), zal hij zelf de daaruit 
vloeiende bijkomende kosten en erelonen dragen. 
 
Indien de verzekerde beslist van advocaat of deskundige te veranderen, zullen de daaruit 
vloeiende bijkomende kosten en erelonen te zijnen laste blijven, behalve voor de gevallen 
waarin de verzekerde buiten zijn wil om gedwongen wordt een andere advocaat of deskundige 
te kiezen. 
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Indien AMMA VERZEKERINGEN van oordeel is dat de kosten en erelonen van de door de 
verzekerde gekozen advocaten of deskundigen overdreven hoog zijn, verbindt de verzekerde 
zich ertoe, op verzoek van AMMA VERZEKERINGEN, de tuchtrechtelijke overheid waarvan die 
personen afhangen of de bevoegde rechtbanken te vragen deze bedragen vast te stellen. 
 
De verzekerde en zijn raadsman verbinden er zich toe om een afschrift van iedere briefwisseling 
over te maken aan AMMA VERZEKERINGEN. 

28.3.3. Weigering tot tussenkomst 

 
AMMA VERZEKERINGEN mag haar tussenkomst weigeren of stopzetten wanneer zij van mening 
is dat : 
- Het instellen van een vordering of het uitoefenen van een verhaal geen ernstige kansen op 

succes biedt, 
- Een voorgestelde minnelijke schikking bevredigend is. 
Bij meningsverschil geniet de verzekerde evenwel van de “objectiviteitsclausule” hierna. 

28.3.4. Objectiviteitsclausule 

 
Bij verschil van mening met AMMA VERZEKERINGEN over de gedragslijn die zal worden gevolgd 
voor de regeling van het schadegeval en na betekening door AMMA VERZEKERINGEN van haar 
standpunt of van haar weigering om de stelling van de verzekerde te volgen, heeft de 
verzekerde het recht een advocaat van zijn keuze te raadplegen onverminderd de mogelijkheid 
om een rechtsvordering in te stellen. 
Zo de advocaat het standpunt van AMMA VERZEKERINGEN bevestigt, wordt aan de verzekerde 
de helft terugbetaald van de kosten en honoraria van deze raadpleging. 
Indien de geraadpleegde advocaat de stelling van de verzekerde bevestigt, bij middel van een 
schriftelijk en met reden omkleed advies, is AMMA VERZEKERINGEN, ongeacht de afloop van de 
procedure, ertoe gehouden haar waarborg te verlenen, met inbegrip van de kosten en de 
honoraria van de raadpleging. 
Indien tegen het advies van deze advocaat, de verzekerde op zijn kosten een procedure begint 
en een beter resultaat bekomt dan wat hij zou hebben bekomen indien hij het standpunt van 
AMMA VERZEKERINGEN zou hebben gevolgd, is AMMA VERZEKERINGEN die de stelling van de 
verzekerde niet heeft willen volgen gehouden haar waarborg te verlenen en de kosten en 
honoraria van de raadpleging terug te betalen die ten laste van de verzekerde zouden zijn 
gebleven. 

28.3.5. Uitsluitingen 

 
Onverminderd de uitsluitingen waarvan sprake in huidige overeenkomst, wordt 
overeengekomen dat de waarborg niet verworven is : 
indien  
- bij minnelijke schikking 
- bij gerechtelijke procedure 
- bij voorziening in cassatie 
de respectievelijke bedragen van het uit te oefenen verhaal in hoofdsom minder dan 250,00 
EUR, 500,00 EUR of 2.500,00 EUR bedragen. Deze bedragen zijn niet geïndexeerd. 
 
AMMA VERZEKERINGEN neemt niet ten laste : 
- De boetes, bijkomende opcentiemen en minnelijke schikkingen met het Openbaar 

Ministerie, evenals de bedragen in hoofdsom en de bijkomende kosten waartoe de 
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verzekerden zouden kunnen veroordeeld worden, waarin ook begrepen zijn de bedragen in 
bij wet ingestelde speciale fondsen, 

- De kosten en erelonen, verbonden aan opdrachten, gegeven vóór de aangifte van het 
schadegeval of vooraleer er met AMMA VERZEKERINGEN werd overlegd tenzij die 
noodzakelijk waren door uitzonderlijke dringende omstandigheden of betrekking hebben op 
dringende bewarende maatregelen, 

- De kosten en erelonen van procedures bij internationale en supranationale rechtbanken. 

28.3.6. Rechten onder verzekerden 

 
A. Wanneer een verzekerde, die deze waarborg geniet overlijdt, wordt de waarborg toegekend 

aan zijn echtgenoot niet gescheiden van tafel en bed of niet feitelijk gescheiden, zijn 
partner die wettelijk met hem samenwoont, zijn ascendenten en descendenten voor iedere 
vordering tegen een voor dit overlijden mogelijk aansprakelijk derde. 

B. De waarborg wordt nooit verleend aan verzekerde personen, andere dan de 
verzekeringnemer, wanneer zij rechten kunnen laten gelden ofwel tegen elkaar, ofwel 
tegen de verzekeringnemer. 

C. Indien er meerdere verzekerden betrokken zijn in een zelfde schadegeval dient de 
verzekeringnemer te bepalen welke voorrang er bij de uitputting van het verzekerd bedrag 
door AMMA VERZEKERINGEN moet verleend worden aan elk der verzekerden. 

28.4. TITEL IV - PSYCHOLOGISCHE BEGELEIDING 

 
Indien de verzekerde het slachtoffer is van een agressie, vandalisme, diefstal en poging tot 
diefstal, diefstal op personen met geweld of bedreiging / hold-up, carjacking, reputatieschade, 
stalking, seksuele belaging, cyberaanval, second victim-trauma of terrorisme dan zal AMMA 
VERZEKERINGEN de verzekerde in contact brengen met een gespecialiseerde psycholoog, 
erkend in België. In de bijzondere voorwaarden wordt vermeld hoeveel sessies door AMMA 
VERZEKERINGEN zullen betaald worden. 
 
De verzekerde kan om van deze dienst gebruik te maken, 24 uur op 24 en 7 dagen op 7, bellen 
naar het telefoonnummer 02 / 541 91 49. 
 
De prestaties van de dienstverlener kunnen niet in de plaats komen van de tussenkomsten van 
de openbare hulpdiensten, zeker niet in gevallen van dringende nood. 

Artikel 29 - De verzekerde risico’s en verzekerde waarborgen per verzekerd risico 

29.1. AGRESSIE  

29.1.1. Omschrijving van het verzekerd risico 

 
De bedreiging of de aantasting met geweld gepleegd door een derde, met als doel schade toe 
te brengen aan personen of aan goederen. 

29.1.2. Voorwerp van het verzekerd risico 

 
AMMA VERZEKERINGEN verleent tussenkomst wanneer de verzekerde het slachtoffer is van 
agressie die rechtstreeks in verband staat met de beroepsactiviteiten van de verzekerde 
ongeacht het feit of deze agressie plaatsvindt in de beroepslokalen of erbuiten. 
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29.1.3. Waarborgen van toepassing in het verzekerd risico 

 
A. Lichamelijke schade 
29.1.3.1. Overlijden 
29.1.3.2. Blijvende invaliditeit 
29.1.3.3. Tijdelijke werkongeschiktheid 
29.1.3.4. Medische behandelingskosten 
29.1.3.5. Behandelingskosten voor esthetische schade 
 
B. Materiële schade  
29.1.3.6. Schade aan beroepslokalen 
29.1.3.7. Schade aan beroepsgoederen die zich binnen of buiten de beroepslokalen bevinden 
29.1.3.8. Kledij- en brilschade 
 
C. Rechtsbijstand en verhaal 

 
D. Psychologische begeleiding 

29.2. VANDALISME  

29.2.1. Omschrijving van het verzekerd risico 

 
Elke moedwillige daad gepleegd door een derde waardoor een goed beschadigd of vernield 
wordt. 

29.2.2. Voorwerp van het verzekerd risico 

 
AMMA VERZEKERINGEN verleent tussenkomst wanneer de verzekerde het slachtoffer is van een 
daad van vandalisme die rechtstreeks in verband staat met de beroepsactiviteiten van de 
verzekerde ongeacht het feit of deze daad plaatsvindt in de beroepslokalen of erbuiten. 

29.2.3. Waarborgen van toepassing in het verzekerd risico 

 
A. Materiële schade 
29.2.3.1. Schade aan beroepslokalen. 
29.2.3.2. Schade aan beroepsgoederen die zich binnen of buiten de beroepslokalen bevinden. 
29.2.3.3. Kledij- en brilschade 
 
B. Rechtsbijstand en verhaal 
 
C. Psychologische begeleiding 

29.3. DIEFSTAL EN POGING TOT DIEFSTAL : 

29.3.1. Omschrijving van het verzekerd risico 

 
Diefstal is het op onrechtmatige wijze eigenhandig in bezit nemen van andermans zaak. 
 
Met diefstal wordt gelijkgesteld het bedrieglijk wegnemen van andermans goed voor een 
kortstondig gebruik. 
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Poging tot diefstal : alle bestanddelen van het misdrijf diefstal zijn voltrokken, doch de 
bedrieglijke wegneming of ontvreemding van de zaak is niet voltooid omwille van één of 
meerdere omstandigheden, onafhankelijk van de wil van de dader. 

29.3.2. Voorwerp van het verzekerd risico 

 
AMMA VERZEKERINGEN verzekert het verlies en de schade veroorzaakt aan de 
beroepsgoederen die zich binnen of buiten de beroepslokalen bevinden ingevolge diefstal of de 
poging tot diefstal ervan, behoudens gewone verdwijning. 

29.3.3. Waarborgen van toepassing in het verzekerd risico 

 
A. Materiële schade 
29.3.3.1. Schade aan beroepslokalen of gedeelten ervan. 
29.3.3.2. Schade / verlies aan of diefstal van beroepsgoederen die zich binnen of buiten de 
beroepslokalen bevinden. 
Voor wat betreft de schade, het verlies, de diefstal of de poging tot diefstal m.b.t. de 
beroepsgoederen die zich op het ogenblik van de schade in een motorrijtuig bevinden, dat 
toebehoort aan de verzekeringnemer, wordt overeengekomen dat indien de beroepsgoederen 
zich in een onbeheerd voertuig bevinden, volgende maatregelen van toepassing zijn : 
- deuren en koffer moeten op slot zijn; 
- het dak, het raam of iedere andere toegang tot het voertuig moet afgesloten zijn; 
- het voertuig moet uitgerust zijn met een diefstalbeveiligingsinstallatie dat ingeschakeld was op 
het ogenblik van het schadegeval; 
- de goederen mogen niet zichtbaar liggen in het voertuig. 

 
B. Rechtsbijstand en verhaal 
 
C. Psychologische begeleiding 

29.4. DIEFSTAL OP PERSONEN MET GEWELD OF BEDREIGING / HOLD-UP  

29.4.1. Omschrijving van het verzekerd risico 

 
Voor de omschrijving van diefstal : zie 29.3. 
 
Onder geweld verstaat men daden van fysieke dwang gepleegd op personen. 
 
Onder bedreiging verstaat men alle middelen van morele dwang door het verwekken van vrees 
voor een dreigend kwaad. 
 
Hold-up : roofoverval. Onder roofoverval wordt verstaan het plegen van diefstal waarbij geweld 
wordt gebruikt als middel om de diefstal mogelijk te maken. 
 
Worden aanzien als waarden : munten, bankbiljetten, professionele waardedocumenten 
waarvan het verlies of de beschadiging voor de verzekerde kunnen leiden tot inkomstenverlies. 

29.4.2. Voorwerp van het verzekerd risico 

 
AMMA VERZEKERINGEN komt tussen wanneer de verzekerde het slachtoffer is van : 
- een diefstal gepleegd met geweld of bedreiging in het kader van zijn beroepsactiviteiten, 
- een hold-up gepleegd in de beroepslokalen. 
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29.4.3. Waarborgen van toepassing in het verzekerd risico 

 
A. Lichamelijke schade 
29.4.3.1. Overlijden 
29.4.3.2. Blijvende invaliditeit 
29.4.3.3. Tijdelijke werkongeschiktheid 
29.4.3.4. Medische behandelingskosten 
29.4.3.5. Behandelingskosten voor esthetische schade 
 
B. Materiële schade 
29.4.3.6. Schade aan beroepslokalen of gedeelten ervan 
29.4.3.7. Kledij- en brilschade 
29.4.3.8. Het verlies, de beschadiging of de vernieling van waarden die : 

- bij de verzekerde ontvreemd worden tijdens verplaatsingen in het kader van zijn 
beroepsactiviteiten; 

- zich, bij diefstal gepleegd tijdens een hold-up, in de beroepslokalen bevinden in een 
gesloten brandkast, kassa of meubel. 

Wordt eveneens verzekerd : het simpel wegnemen van de voorwerpen waarin de waarden 
zich bevinden op het ogenblik van het schadegeval. 
Worden nooit verzekerd : diefstal, verlies of vernietiging van waarden vervoerd bij het 
transport naar banken of andere instellingen of bestemmingen. 
 

C. Rechtsbijstand en verhaal 
 

D. Psychologische begeleiding  

29.5. CARJACKING  

29.5.1. Omschrijving van het verzekerd risico 

 
Een misdaad gepleegd wanneer één of meerdere personen een poging ondernemen om een 
motorrijtuig onrechtmatig in bezit te krijgen wanneer zich nog iemand in het rijtuig bevindt.  
 
Carjacking kan voorafgegaan, vergezeld of gevolgd worden door geweld of bedreiging met 
geweld. 

29.5.2. Voorwerp van het verzekerd risico 

 
AMMA VERZEKERINGEN verleent tussenkomst wanneer de verzekerde het slachtoffer is van een 
daad van carjacking tijdens verplaatsingen uitgevoerd in het kader van de beroepsactiviteiten. 

29.5.3. Waarborgen van toepassing in het verzekerd risico 

 
A. Lichamelijke schade  
29.5.3.1. Overlijden 
29.5.3.2. Blijvende invaliditeit 
29.5.3.3. Tijdelijke werkongeschiktheid 
29.5.3.4. Medische behandelingskosten 
29.5.3.5. Behandelingskosten voor esthetische schade 
 
B. Materiële schade  
29.5.3.6. Verlies van en/of schade aan beroepsgoederen die zich binnen het rijtuig bevinden 
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29.5.3.7. Kledij- en brilschade 
 
C. Rechtsbijstand en verhaal 

 
D. Psychologische begeleiding 

29.6. REPUTATIESCHADE  

29.6.1. Omschrijving van het verzekerd risico 

 
Schade aan de reputatie van iemand door aantasting, op een onrechtmatige manier, van zijn 
eer of goede naam. 

29.6.2. Voorwerp van het verzekerd risico 

 
AMMA VERZEKERINGEN verleent tussenkomt wanneer aan de verzekerde, in het kader van zijn 
beroepsactiviteiten, reputatieschade berokkend wordt door een geïdentificeerde patiënt, 
ingevolge lasterlijke en beledigende informatie, schadelijke verklaringen en publicaties die 
verspreid worden via het internet, pers of ieder ander schriftelijk medium. 
 
Wordt gelijkgesteld met geïdentificeerde patiënt : geïdentificeerde personen die onder zijn dak 
wonen of zijn geïdentificeerde familieleden in de 1ste graad. 
 
Internet is een wereldwijd communicatienetwerk dat het mogelijk maakt informatie te 
verspreiden of te zoeken en te e-mailen. In deze polis wordt onder internet verstaan : e-mail, 
spam, link, website, blog, discussieforum, sociale netwerken. 

29.6.3. Waarborgen van toepassing in het verzekerd risico 

 
A. Rechtsbijstand en verhaal 
 
B. Psychologische begeleiding 

29.7. STALKING (BELAGING) EN SEKSUELE BELAGING  

29.7.1. Omschrijving van het verzekerd risico 

 
Krachtens artikel 422bis van het Strafwetboek, is er sprake van belaging wanneer iemand een 
persoon lastigvalt, terwijl hij wist of had moeten weten dat door zijn gedrag de rust van de 
belaagde persoon ernstig zou verstoord worden. 

29.7.2. Voorwerp van het verzekerd risico 

 
AMMA VERZEKERINGEN verleent tussenkomst wanneer de verzekerde, in het kader van zijn 
beroepsactiviteiten, het slachtoffer is van : 

- een daad van stalking, 
Stalking is het stelselmatig lastigvallen van een persoon, door die persoon te 
achtervolgen, steeds op hinderlijke wijze contact op te nemen, en soms ook te 
bedreigen.  

- een daad van seksuele belaging van verbale en intimiderende aard. 
gepleegd door een geïdentificeerde patiënt, geïdentificeerde personen die onder het dak van 
die patiënt wonen of één of meerdere van zijn geïdentificeerde familieleden in de 1ste graad. 
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De dekking is eveneens van toepassing indien tijdens de stalking belagingen verspreid worden 
via het internet. Zie definitie ‘internet’ in artikel 29.6.2. 

29.7.3. Waarborgen van toepassing in het verzekerd risico 

 
A. Rechtsbijstand en verhaal 

 
B. Psychologische begeleiding 

29.8. CYBERAANVAL  

29.8.1. Omschrijving van het verzekerd risico 

 
Cyberrisico : De risico’s bij het uitoefenen van de beroepsactiviteiten verbonden aan het gebruik 
van informaticasystemen. 
 
In deze polis wordt onder cyberaanval verstaan :  
a) in het kader van de aantasting van het informaticasysteem : 

via hacking, poging tot hacking, uitlokking van hacking (intern of extern) of 
computervirussen beroepsgegevens, opgeslagen op informaticadragers of vervat in 
softwareprogramma’s, beschadigen of verloren doen gaan. 

b) in het kader van de aantasting van de data : 
de gegevens overdragen, veranderen, invoeren of gelijkaardig waardoor de draagwijdte 
ervan verandert, met bedrieglijk opzet of oogmerk om te schaden. 

29.8.2. Voorwerp van het verzekerd risico 

 
AMMA VERZEKERINGEN komt tussen wanneer de verzekerde, in het kader van zijn 
beroepsactiviteiten, het slachtoffer wordt van een cyberaanval. 

29.8.3. Waarborgen van toepassing in het verzekerd risico 

 
A. AMMA VERZEKERINGEN verleent tussenkomst voor de kosten voor het wedersamenstellen 

van beroepsgegevens, opgeslagen op informaticadragers of vervat in softwareprogramma’s, 
die beschadigd werden of verloren gingen ingevolge hacking of computervirussen. 

 
B. Rechtsbijstand en verhaal 
 
C. Psychologische begeleiding 

29.9. SECOND VICTIM-TRAUMA  

29.9.1. Omschrijving van het verzekerd risico 

 
Psychische schade waarvan de verzekerde het slachtoffer is ingevolge het zich voordoen van 
patiëntenveiligheidsrisico’s. 
 
Onder patiëntenveiligheidsrisico bedoelt men een onbedoelde gebeurtenis tijdens het 
zorgproces die tot schade aan de patiënt heeft geleid, had kunnen leiden of nog zou kunnen 
leiden. 
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29.9.2. Voorwerp van het verzekerd risico 

 
AMMA VERZEKERINGEN verleent tussenkomst wanneer de verzekerde, in het kader van zijn 
beroepsactiviteiten, het slachtoffer is van een second victim-trauma. 

29.9.3. Waarborgen van toepassing in het verzekerd risico 

 
Psychologische begeleiding 

29.10. Terrorisme  

29.10.1. Omschrijving van het verzekerd risico 

 
Een clandestien georganiseerde actie of dreiging van actie met ideologische, politieke, etnische 
of religieuze bedoelingen, individueel of door een groep uitgevoerd, waarbij geweld wordt 
gepleegd op personen of de economische waarde van een materieel of immaterieel goed geheel 
of gedeeltelijk wordt vernield, ofwel om indruk te maken op het publiek, een klimaat van 
onveiligheid te scheppen of de overheid onder druk te zetten, ofwel om het verkeer of de 
normale werking van een dienst of een onderneming te belemmeren. 
Schade veroorzaakt door wapens of tuigen die bestemd zijn om te ontploffen door de 
structuurwijziging van de atoomkern worden steeds uitgesloten. 
 
a) Lidmaatschap van TRIP 
 
AMMA VERZEKERINGEN is lid van de VZW TRIP, met maatschappelijke zetel gevestigd te 1000 
Brussel, de Meeûssquare 29. Overeenkomstig de wet van 1 april 2007 betreffende de 
verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme, wordt de uitvoering van alle 
verbintenissen van alle verzekeringsondernemingen die lid zijn van de VZW, beperkt tot 1 
miljard euro per kalenderjaar voor de schade veroorzaakt door alle gebeurtenissen erkend als 
terrorisme voorgevallen tijdens dat kalenderjaar. Dit bedrag wordt elk jaar aangepast op 1 
januari volgens de ontwikkeling van het indexcijfer der consumptieprijzen, met als basis het 
indexcijfer van december 2005. Ingeval van wettelijke of reglementaire wijziging van dit 
basisbedrag, zal het gewijzigde bedrag automatisch van toepassing zijn vanaf de eerstvolgende 
vervaldag na de wijziging, tenzij de wetgever uitdrukkelijk in een andere overgangsregeling 
voorziet. 
Indien het totaal van de berekende of geraamde schadevergoedingen groter is dan het bedrag 
genoemd in de vorige alinea, wordt een evenredigheidsregel toegepast: de uit te keren 
schadevergoedingen worden beperkt ten belope van de verhouding van het bedrag genoemd in 
de vorige alinea of de nog beschikbare middelen voor dat kalenderjaar ten opzichte van de uit 
te keren schadevergoedingen toegerekend aan dat kalenderjaar. 
 
b) Uitbetalingsregeling 
 
Overeenkomstig voornoemde wet van 1 april 2007, beslist het Comité of een gebeurtenis 
beantwoordt aan de definitie van terrorisme. Opdat het bedrag genoemd in de paragraaf 
"Lidmaatschap van TRIP" niet zou worden overschreden, bepaalt dit Comité, ten laatste zes 
maanden na de gebeurtenis, het percentage van de schadevergoeding dat door de 
verzekeringsondernemingen die lid zijn van de VZW ingevolge de gebeurtenis dient te worden 
vergoed. 
Het Comité kan dit percentage herzien. Ten laatste op 31 december van het derde jaar volgend 
op het jaar van de gebeurtenis, neemt het Comité een definitieve beslissing omtrent het uit te 
betalen percentage van schadevergoeding. 
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De verzekerde of de begunstigde kan tegenover AMMA VERZEKERINGEN pas aanspraak maken 
op de schadevergoeding nadat het Comité het percentage heeft vastgesteld. AMMA 
VERZEKERINGEN betaalt het verzekerde bedrag uit overeenkomstig het percentage vastgesteld 
door het Comité. 
Indien het Comité het percentage verlaagt, zal de verlaging van de schadevergoeding niet 
gelden voor de reeds uitgekeerde schadevergoedingen, noch voor de nog uit te keren 
schadevergoedingen waarvoor AMMA VERZEKERINGEN reeds een beslissing aan de verzekerde 
of de begunstigde heeft meegedeeld. 
Indien het Comité vaststelt dat het bedrag genoemd in de paragraaf ‘Lidmaatschap van TRIP’, 
onvoldoende is voor het vergoeden van alle geleden schade of over onvoldoende elementen 
beschikt om te oordelen of dit bedrag voldoende is, wordt de schade aan personen bij voorrang 
vergoed. De morele schadevergoeding wordt na alle andere schadevergoedingen vergoed. 
Elke beperking, uitsluiting en/of spreiding in de tijd van de uitvoering van de verbintenissen van 
de verzekeringsonderneming, bepaald in een koninklijk besluit, zal van toepassing zijn 
overeenkomstig de modaliteiten voorzien in dat koninklijk besluit. 

29.10.2. Voorwerp van het verzekerd risico 

 
AMMA VERZEKERINGEN verleent tussenkomst wanneer de verzekerde het slachtoffer wordt van 
een daad van terrorisme binnen het kader van zijn beroepsactiviteiten, volgens de hierboven 
beschreven modaliteiten.  

29.10.3. Waarborgen van toepassing in het verzekerd risico 

 
A. Lichamelijke schade  
29.10.3.1. Overlijden 
29.10.3.2. Blijvende invaliditeit 
29.10.3.3. Tijdelijke werkongeschiktheid 
29.10.3.4. Medische behandelingskosten 
29.10.3.5. Behandelingskosten voor esthetische schade 

 
B. Materiële schade  
29.10.3.6. Schade aan beroepslokalen 
29.10.3.7. Schade aan beroepsgoederen die zich binnen of buiten de beroepslokalen bevinden 
29.10.3.8. Kledij- en brilschade 

 
C. Psychologische begeleiding 
 
De vergoeding zal steeds gebeuren volgens de hierboven omschreven modaliteiten. 

Artikel 30 - De verzekerde bedragen 

 
In de bijzondere voorwaarden worden de verzekerde bedragen per verzekerde waarborg 
vermeld. De bedragen gelden per verzekerde. Tevens wordt het verzekerd aantal sessies 
psychologische begeleiding in de bijzondere voorwaarden vermeld.  

Artikel 31 - De vrijstelling  

 
31.1.  Toepassingsgebied van de vrijstelling  
 
Er is een vrijstelling van 125 EUR per schadegeval van toepassing m.b.t. de materiële schade. 
Er is geen vrijstelling van toepassing bij het risico Terrorisme. 
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31.2.  Afschaffing vrijstelling  
 
Indien de verzekeringnemer bij AMMA VERZEKERINGEN minstens 3 verzekeringscontracten 
onderschreven heeft, die op het ogenblik van het schadegeval in voege zijn en niet geschorst of 
opgezegd werden, is de vrijstelling waarvan sprake niet van toepassing. 

Artikel 32 - De hoofdsom, reddingskosten, kosten en intresten 

 
32.1. De in hoofdsom verschuldigde vergoeding 

 
Voor de in hoofdsom verschuldigde vergoeding, kent AMMA VERZEKERINGEN haar dekking toe 
tot de in de bijzondere voorwaarden vermelde bedragen. 
 
32.2. De reddingskosten en de kosten en intresten 

 
A. AMMA VERZEKERINGEN neemt eveneens ten laste : 
a. de reddingskosten op voorwaarde dat de verzekerde AMMA Verzekeringen onmiddellijk op de 
hoogte brengt van de door hem genomen reddingsmaatregelen 
b. de intresten die betrekking hebben op de in hoofdsom verschuldigde vergoeding 
c. de kosten betreffende de burgerlijke rechtsvorderingen 
d. de honoraria en de kosten van advocaten en experts voor zover deze kosten door AMMA 
VERZEKERINGEN of met haar toestemming werden gemaakt 
e. de kosten waarvan sprake in paragraaf d. hiervoor in geval van belangenconflict dat niet te 
wijten is aan de verzekerde voor zover die kosten niet onredelijk zijn gemaakt. 
 
B. Voor zover de reddingskosten, de intresten en de kosten, en de in hoofdsom verschuldigde 
vergoeding het verzekerde totaalbedrag overschrijden, zijn de reddingskosten enerzijds en de 
intresten en kosten anderzijds begrensd tot : 
- 495.787,05 EUR wanneer de totale verzekerde som ten hoogste 2.478.935,25 EUR 

bedraagt 
- 495.787,05 EUR + 20 % van het deel van de totale verzekerde som tussen 2.478.935,25 

EUR en 12.394.676,24 EUR 
- 2.478.935,25 EUR + 10 % van het deel van de totale verzekerde som boven 12.394.676,24 

EUR, met een maximum van 9.915.740,99 EUR. 
Deze bedragen zijn gekoppeld aan de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen met 
als basisindexcijfer dat van november 1992, zijnde 113,77 (basis 1988 = 100). 
 
C. De reddingskosten en de intresten en kosten zijn ten laste van AMMA VERZEKERINGEN in de 
mate dat zij betrekking hebben op de door huidig contract verzekerde prestaties. Zij zijn slechts 
voor rekening van AMMA VERZEKERINGEN naar evenredigheid van haar verbintenis. 
 
32.3. Worden altijd uitgesloten : 

 
- de reddingskosten die voortvloeien uit maatregelen om een schadegeval te voorkomen 

zonder dat er nakend gevaar is of wanneer het nakend gevaar is afgewend; 
- de reddingskosten die voortvloeien uit het feit dat de verzekerde niet de 

veiligheidsmaatregelen ondernam die hij normaal gezien had moeten ondernemen; 
- de gerechtelijke, bij wijze van dading opgelegde, fiscale, administratieve, disciplinaire of 

economische boetes, de schadevergoedingen bij wijze van strafmaatregel of intimidatie 
zoals de "punitive damages" of "exemplary damages" in bepaalde buitenlandse 
wetgevingen. 
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32.4. De vrijstelling 
 
Indien het contract een vrijstelling voorziet, draagt de verzekeringnemer in ieder schadegeval 
het eigen risico dat vermeld wordt in de bijzondere voorwaarden en dat toegepast wordt op het 
bedrag van de verschuldigde vergoedingen en op alle kosten, intresten, uitgaven en honoraria 
hoe ook genaamd. De vrijstelling is niet van toepassing voor wat "de reddingskosten" betreft. 

Artikel 33 - De territoriale uitgestrektheid 

 
Op voorwaarde dat de verzekerde in België verblijft en er zijn hoofdactiviteit heeft, is de 
waarborg geldig : 
A. in België 
B. in de lidstaten van de Europese Unie  
C. in de hele wereld bij het toedienen van dringende verzorging. 

Artikel 34 - Uitsluitingen 

 
Zonder afbreuk te doen aan de uitsluitingen vermeld in de artikels 28, 29 en 32, worden steeds 
uitgesloten : 
- de schadegevallen die rechtstreeks of onrechtstreeks voortspruiten uit oorlog, burgeroorlog, 

militaire maatregelen, staking, lock-out, oproer, collectieve gewelddaden, daden van 
sabotage of terrorisme, of gelijkaardige feiten; 
Schadegevallen verzekerd in artikel 29.10. zijn niet uitgesloten. 

- ieder schadegeval veroorzaakt door opzet in hoofde van de verzekerde of begunstigde; 
- de schadegevallen voortvloeiend uit daden van provocatie door de verzekerde; 
- de schade die te wijten is aan atoomreacties, radioactiviteit en ioniserende stralingen; 
- de schadegevallen die te wijten zijn aan het feit dat de verzekerde of begunstigde zich in 

een staat van dronkenschap, alcoholintoxicatie of een gelijkaardige toestand die het gevolg 
is van het gebruik van andere producten dan alcoholische dranken bevindt; 

- de schadegevallen voortvloeiend uit weddenschappen, uitdagingen of uit kennelijk 
roekeloze daden van de verzekerde (tenzij deze daden gesteld werden ter vrijwaring van in 
gevaar verkerende personen of goederen); 
Onder kennelijk roekeloze daden wordt verstaan : een vrijwillige daad of nalatigheid 
waardoor degene die ze begaan heeft zonder geldige reden wordt blootgesteld aan een 
gevaar waarvan hij zich bewust had moeten zijn. 

- de schade toegebracht door of met de medeplichtigheid van een verzekerde, zijn 
echtgeno(o)(e) of wettelijk samenwonende partner, zijn/haar familie, de personen die bij 
hem/haar inwonen of in dienst zijn en zijn/haar gasten zijn, de begunstigde. 

HOOFDSTUK II. DE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN 

Artikel 35 - De periode van dekking 

 
Het feit, de daad, de gebeurtenis dat de oorsprong vormt van het schadegeval moet gebeurd 
zijn tussen het begin en de einddatum van de overeenkomst (zie ook definitie “schadegeval”). 

Artikel 36 - Verplichtingen bij schadegeval 

 
36.1. Algemene verplichtingen 
 
Ieder schadegeval moet onmiddellijk en ten laatste binnen de acht dagen nadat het is 
voorgevallen, schriftelijk aan AMMA VERZEKERINGEN medegedeeld worden. 
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De aangifte moet plaats, datum, uur, oorzaak, omstandigheden en de vermoedelijke gevolgen 
van het schadegeval vermelden. Verder moet de identiteit van de dader, van de benadeelde 
alsmede van eventuele getuigen medegedeeld worden. 
De verzekerde moet zonder verwijl aan de AMMA VERZEKERINGEN alle nuttige inlichtingen 
verstrekken en op de vragen antwoorden die hem worden gesteld, teneinde de 
omstandigheden en de omvang van de schade te kunnen vaststellen. 
De verzekerde moet alle redelijke maatregelen treffen om de gevolgen van de schade te 
voorkomen en te beperken. 
De verzekerde verbindt er zich toe op eigen initiatief geen onnodige wijzigingen aan te brengen 
die de vaststelling en de oorzaken van het schadegeval of de evaluatie van de schade zouden 
kunnen bemoeilijken of onmogelijk maken. 
Voor zover mogelijk wordt de schadeaangifte gedaan op het formulier dat AMMA 
VERZEKERINGEN ter beschikking stelt aan de verzekeringnemer. 
 
36.2. Overdracht van de stukken 

 
Iedere oproep, dagvaarding en in het algemeen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke 
stukken betreffende een schadegeval moeten onmiddellijk na de kennisgeving, de betekening 
of de terhandstelling aan de verzekerde, overgemaakt worden aan AMMA VERZEKERINGEN, bij 
verzuim waarvan de verzekerde AMMA VERZEKERINGEN moet vergoeden voor de schade die ze 
geleden heeft. 
 
36.3. Niet-verschijning 
 
Wanneer de verzekerde bij verzuim niet verschijnt of zich niet onderwerpt aan een door de 
rechtbank bevolen onderzoeksmaatregel, moet hij de schade die AMMA VERZEKERINGEN zou 
geleden hebben vergoeden. 
 
36.4. Originele nota’s en rekeningen 
 
Voor alle risico’s geldt dat de AMMA VERZEKERINGEN in het bezit dient gesteld te worden van 
de originele nota’s, rekeningen, aankoop- of herstelfacturen.  
Zoniet zal er geen enkele schadevergoeding betaald worden. 
 
36.5. Klachtneerlegging 

 
Voor de risico’s Agressie, Vandalisme, Diefstal en poging tot diefstal, Diefstal op personen met 
geweld of bedreiging / hold-up, Carjacking, Reputatieschade, Stalking en Seksuele belaging 
geldt : 
De verzekerde of de begunstigde verbindt er zich toe om binnen de 24 uur klacht neer te 
leggen bij de bevoegde gerechtelijke- of politieoverheid en aan AMMA VERZEKERINGEN een 
kopie van het verhoor te bezorgen. 
Zoniet zal er geen enkele schadevergoeding betaald worden. 

Artikel 37 - Preventiemaatregelen 

 
37.1. Specifieke preventiemaatregelen voor het risico Diefstal en poging tot diefstal 

 
Los van andere preventiemaatregelen die eventueel in de bijzondere voorwaarden werden 
opgelegd, moeten alle buitendeuren van het gebouw en indien de verzekeringsnemer slechts 
een gedeelte van het gebouw bewoont, alle deuren naar gemeenschappelijke delen, minstens 
uitgerust zijn met een slot. Bij afwezigheid moeten deze deuren gesloten worden met een 
sleutel of met een elektronische beveiliging. Deze handeling geldt ook bij het verlaten van 
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bijgebouwen die niet aan het hoofdgebouw palen. Verder moeten alle ramen, de als deur 
gebruikte ramen en andere openingen in het gebouw, op correcte wijze gesloten zijn.  
 
37.2. Specifieke preventiemaatregelen voor het risico Cyberrisk 
 
De verzekerde verbindt er zich toe : 

- om een wekelijkse back-up van de gegevens uit te voeren op een andere 
informatiedrager en deze back-ups te beveiligen; 

- een sterk paswoord te gebruiken en dat regelmatig te wijzigen; 
- een anti-virus- en firewallprogramma te gebruiken dat tevens regelmatig geüpdatet 

wordt; 

Artikel 38 - De indeplaatsstelling 

 
Uit kracht van het contract zelf treedt AMMA VERZEKERINGEN in alle rechten en vorderingen 
van de vergoedingsgerechtigde voor de terugvordering van de vergoedingen die zij ten laste 
genomen heeft of uitgekeerd heeft, evenals voor de procedurekosten. 
 
Indien door toedoen van de verzekerde of de begunstigde, de indeplaatsstelling geen gevolg 
kan hebben ten voordele van AMMA VERZEKERINGEN, kan deze van hem de terugbetaling 
vorderen van de betaalde schadevergoeding in de mate van het geleden nadeel. 
De verzekerde verbindt er zich toe geen afstand van verhaal te doen op aansprakelijke 
personen of borgen, zonder toestemming van AMMA VERZEKERINGEN. 
 
AMMA VERZEKERINGEN doet afstand van elk verhaal dat ze kan nemen op : 
- de echtgenoot, de bloed- en aanverwanten in rechte lijn van de verzekerde, de personen 

die onder zijn dak wonen, zijn gasten en de leden van zijn huispersoneel; 
- de personen die bij de leden van het personeel, mandatarissen en vennoten van de 

verzekeringnemer inwonen. 
 

In de volgende gevallen heeft de afstand van verhaal geen uitwerking : 
- in geval van kwaadwilligheid of opzet; 
- in zoverre de aansprakelijke daadwerkelijk door een aansprakelijkheidsverzekering gedekt 

is; 
- in zoverre de aansprakelijke zelf verhaal kan nemen op enige andere aansprakelijke. 

Artikel 39 ‐‐‐‐ Het overlijden van de verzekeringnemer 

 
In geval van overgang van het verzekerde belang ten gevolge van het overlijden van de 
verzekeringnemer, gaan de rechten en verplichtingen uit het contract over op de nieuwe 
houder van dat belang. 
 
De nieuwe houder van het verzekerde belang kan evenwel kennis geven van de beëindiging 
van de overeenkomst, bij een ter post aangetekende brief, binnen drie maanden en veertig 
dagen na het overlijden. 
 
AMMA VERZEKERINGEN kan, binnen de 3 maanden te rekenen vanaf de dag waarop zij kennis 
genomen heeft van het overlijden, de verzekeringsovereenkomst opzeggen bij een ter post 
aangetekende brief, bij deurwaardersexploot of door afgifte van de opzeggingsbrief tegen 
ontvangstbewijs. 
 
Huidig artikel vernietigt en vervangt artikel 52 hierna. 
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ALGEMENE BEPALINGEN GEMEENSCHAPPELIJK AAN ALLE WAARBORGEN 

Artikel 40 ‐‐‐‐ De inwerkingtreding van de polis 

 
De waarborg neemt aanvang op de datum vermeld in de bijzondere voorwaarden en op 
voorwaarde dat de eerste bijdrage of het eerste bijdragegedeelte betaald werd. 

Artikel 41 ‐‐‐‐ Duur 

 
De overeenkomst is opzegbaar op elke jaarlijkse hoofdvervaldag. 
 
Op het einde van de verzekeringsperiode wordt de overeenkomst stilzwijgend van jaar tot jaar 
hernieuwd, tenzij zij door één der partijen ten minste drie maanden voor het verstrijken van de 
lopende periode wordt opgezegd. 
 
Het uur voor de beëindiging van de verzekering wordt bepaald op 24u00. 

Artikel 42 ‐‐‐‐ Verplichting tot mededeling 

 
De verzekeringnemer is verplicht bij het sluiten van de overeenkomst alle hem bekende 
omstandigheden nauwkeurig mee te delen die hij redelijkerwijs moet beschouwen als gegevens 
die van invloed kunnen zijn op de beoordeling van het risico door AMMA VERZEKERINGEN. 
 
Wanneer het opzettelijk verzwijgen of het opzettelijk onjuist meedelen van gegevens over het 
risico AMMA VERZEKERINGEN misleidt bij de beoordeling van dat risico, is de overeenkomst 
nietig. 
 
De bijdragen die vervallen zijn tot op het ogenblik waarop AMMA VERZEKERINGEN kennis heeft 
gekregen van het opzettelijk verzwijgen of het opzettelijk onjuist meedelen van gegevens, 
komen haar toe. 

Artikel 43 ‐‐‐‐ Wijzigingen 

 
In de loop van de overeenkomst heeft de verzekeringnemer de verplichting de nieuwe 
omstandigheden of de wijzigingen van de omstandigheden aan te geven die van die aard zijn 
om een aanmerkelijke en blijvende verzwaring van het risico dat het verzekerde voorval zich 
voordoet, te bewerkstelligen. 
 
De verzekerde verbindt er zich toe aan AMMA VERZEKERINGEN o.m. volgende wijzigingen 
mede te delen : 
A. de gevallen voorzien in Artikel 2 ‐ Facultatieve uitbreidingen ‐ a, b. en c. 
B. de uitbreiding van zijn beroepsactiviteit tot andere disciplines 
C. de stopzetting of eventueel verbod van zijn beroepsactiviteit uit te oefenen 
D. de onderschrijving van iedere waarborg van dezelfde aard bij (een) andere verzekeraar(s) 
E. iedere lichamelijke of psychische ongeschiktheid die het risico dat het verzekerde voorval 

zich voordoet, kunnen verzwaren 
F. de overdracht van zijn woonplaats of van zijn voornaamste verblijfplaats naar het 

buitenland. 
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Artikel 44 ‐‐‐‐ Bijdrage 

 
De bijdrage is een haalschuld. Zij is betaalbaar tegen voorlegging van de kwitantie of bij 
ontvangst van een vervaldagbericht. 
 
Alle uit hoofde van dit contract geheven of te heffen belastingen, taksen of kosten zijn ten laste 
van de verzekeringnemer. 
 
Zij worden samen met de bijdrage geïnd. 
 
De bijdrage, verhoogd met de taksen en kosten, moet op de vervaldagen vooruit betaald 
worden. 

Artikel 45 ‐‐‐‐ Niet‐‐‐‐betaling 

 
AMMA VERZEKERINGEN kan bij niet‐betaling van de bijdrage op de vervaldag de dekking van 
de overeenkomst schorsen of de overeenkomst opzeggen indien de verzekeringnemer in 
gebreke is gesteld bij deurwaardersexploot of bij een ter post aangetekende brief. 
 
De schorsing van de dekking of de opzegging gaat in na het verstrijken van een termijn van 15 
dagen, te rekenen vanaf de dag volgend op de betekening of de afgifte ter post van de 
aangetekende brief. 
 
De geschorste waarborgen treden pas opnieuw in voege om 0 uur de dag volgend op de dag 
van de integrale betaling van de vervallen bijdragen, in voorkomend geval vermeerderd met de 
intresten en de aanmaningskosten. 
 
Wanneer AMMA VERZEKERINGEN haar verplichting tot het verlenen van dekking geschorst 
heeft, kan zij de overeenkomst nog opzeggen indien zij zich dit recht voorbehouden heeft in de 
ingebrekestelling, bedoeld in het 1ste lid; in dat geval wordt de opzegging, ten vroegste 15 
dagen te rekenen vanaf de eerste dag van de schorsing, van kracht. Indien AMMA 
VERZEKERINGEN zich die mogelijkheid niet heeft voorbehouden, geschiedt de opzegging mits 
een nieuwe aanmaning overeenkomstig lid 1 en 2. 
 
De schorsing van dekking doet geen afbreuk aan het recht van AMMA VERZEKERINGEN de later 
nog te vervallen bijdragen op te eisen op voorwaarde dat de verzekeringnemer in gebreke werd 
gesteld overeenkomstig de eerste paragraaf hiervoor. 
 
Het recht van AMMA VERZEKERINGEN wordt evenwel beperkt tot de bijdragen voor twee 
opeenvolgende jaren. 
 
De kosten voor vervolging ter betaling van bijdragen en bijpremies zijn ten laste van de 
verzekeringnemer. 

Artikel 46 ‐‐‐‐ Wijzigingen van de verzekeringsvoorwaarden en/of van het tarief 

 
Indien AMMA VERZEKERINGEN de verzekeringsvoorwaarden en/of haar tarief wijzigt, past zij 
deze overeenkomst aan op de volgende jaarlijkse vervaldag. Zij stelt de verzekeringnemer van 
deze aanpassing in kennis. De verzekeringnemer mag evenwel de overeenkomst opzeggen, per 
aangetekend schrijven, binnen 30 dagen na kennisgeving van de aanpassing. 
Door deze opzegging eindigt de overeenkomst op de volgende jaarlijkse vervaldag. 
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Na verloop van de termijn van 30 dagen, worden de nieuwe voorwaarden of het nieuw tarief 
als aanvaard beschouwd door de partijen. 
De in het eerste lid bepaalde opzegmogelijkheid bestaat niet wanneer de wijziging van het 
tarief of van de verzekeringsvoorwaarden voortvloeit uit een algemene aanpassing die door de 
bevoegde overheid wordt opgelegd en die, in de toepassing ervan, gelijk is voor alle 
maatschappijen. 
De bepalingen van dit artikel doen geen afbreuk aan de bepaling van Artikel 41 ‐ Duur. 

Artikel 47 ‐‐‐‐ Einde van het contract 

 
47.1. AMMA VERZEKERINGEN kan de overeenkomst geheel of gedeeltelijk opzeggen : 
 
A. tegen het einde van elke verzekeringsperiode overeenkomstig Artikel 41 ‐ Duur 
B. in geval van opzettelijke of onopzettelijke verzwijging of onjuiste mededeling van gegevens 
betreffende de omschrijving van het risico, volgens de wettelijke bepalingen ad hoc 
C. in geval van niet‐betaling van de bijdrage of schorsing van de overeenkomst overeenkomstig 
Artikel 45 ‐ Niet‐betaling 
D. na iedere aangifte van een schadegeval, maar uiterlijk één maand na de uitbetaling of de 
weigering tot uitbetaling van de schadevergoeding 
E. in geval van publicatie van nieuwe wettelijke bepalingen die een invloed hebben op de 
waarborgen van de overeenkomst 
F. in geval van overlijden van de verzekeringnemer, overeenkomstig Artikel 52 ‐ Overlijden van 
de verzekeringnemer. 
 
47.2 De verzekeringnemer kan het contract geheel of gedeeltelijk opzeggen : 
 
A. tegen het einde van elke verzekeringsperiode overeenkomstig Artikel 41 ‐ Duur 
B. na iedere aangifte van een schadegeval, maar uiterlijk één maand na de kennisgeving door 
AMMA VERZEKERINGEN van uitbetaling of de weigering tot uitbetaling van de 
schadevergoeding 
C. in geval van wijziging van de verzekeringsvoorwaarden en/of van het tarief overeenkomstig 
Artikel 46 ‐ Wijzigingen van de verzekeringsvoorwaarden en/of van het tarief 
D. wanneer tussen de datum van het sluiten en de aanvangsdatum een termijn van meer dan 
een jaar verloopt. Deze opzegging dient betekend, uiterlijk drie maand voor de aanvangsdatum 
van de overeenkomst 
E. wanneer AMMA VERZEKERINGEN een einde stelt aan de dekking van één of meer verzekerde 
risico's 
F. ingeval van vermindering van het risico overeenkomstig de wettelijke bepalingen ad hoc. 

Artikel 48 ‐‐‐‐ Opzeggingswijzen 

 
Het contract kan worden opgezegd per aangetekende brief ter post afgegeven, per 
deurwaardersexploot of door afgifte van de opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs. 
 
De opzegging tegen de eindvervaldag evenals in geval van niet‐betaling van de bijdrage dient 
echter gedaan te worden volgens de bepalingen respectievelijk beschreven in Artikel 41 ‐ Duur 
en in Artikel 45 ‐ Niet‐betaling. 

Artikel 49 ‐‐‐‐ Uitwerking van de opzegging 

 
Behoudens bij andersluidende bepalingen en bij het bedrieglijk niet nakomen van de 
verplichtingen opgelegd bij schadegeval, heeft de opzegging uitwerking na het verstrijken van 
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een termijn van één maand te rekenen van de dag volgend op de betekening, op de datum van 
het ontvangstbewijs of op de afgifte ter post in het geval van een aangetekende brief. 

Artikel 50 - Mededelingen en kennisgevingen 

 
De woonplaats van de partijen wordt in rechte gekozen, te weten voor AMMA VERZEKERINGEN 
in haar maatschappelijke zetel en voor de verzekerde op het in het contract aangeduide adres 
of op het achteraf aan AMMA VERZEKERINGEN bekendgemaakte adres. 
 
Elke kennisgeving geschiedt geldig op deze adressen, zelfs ten opzichte van erfgenamen of 
rechtverkrijgenden van de verzekerde, zolang zij geen adresverandering aan AMMA 
VERZEKERINGEN. hebben bekendgemaakt. 
 
Is er meer dan één verzekeringnemer die de polis ondertekend heeft, dan geldt elke 
mededeling van AMMA VERZEKERINGEN. aan één van hen, voor allen. 

Artikel 51 ‐‐‐‐ Aangetekende zending 

 
De verzekeringnemer verbindt er zich toe alle aangetekende of andere brieven en 
correspondentie, die AMMA VERZEKERINGEN of haar gemachtigde afgevaardigden hem zouden 
toezenden in ontvangst te nemen; hij is verantwoordelijk voor iedere inbreuk op deze 
verplichting. 
 
Bij weigering van deze brieven en correspondentie worden zij beschouwd als bij hem 
aangekomen. 

Artikel 52 ‐‐‐‐ Overlijden van de verzekeringnemer 

 
In geval van overlijden, gaan de rechten en verplichtingen van het contract over op de 
erfgenamen. 
De erfgenamen kunnen het contract opzeggen binnen de drie maanden en veertig dagen 
volgend op het overlijden. 
 
AMMA VERZEKERINGEN kan het contract opzeggen binnen de drie maanden te rekenen vanaf 
de dag waarop zij kennis kreeg van het overlijden. 

Artikel 53 ‐‐‐‐ Wet op de verzekeringsovereenkomsten en rangorde van voorwaarden 

 
De dwingende bepalingen van de wet op verzekeringen en haar uitvoeringsbesluiten zijn van 
toepassing in huidig contract. Zij vernietigen, vervangen of vervolledigen de voorwaarden die 
ermee strijdig zijn. 
 
De speciale en bijzondere voorwaarden vullen de algemene voorwaarden aan en herroepen ze 
in de mate dat ze er strijdig mee zijn. 

Artikel 54 - De bevoegde rechtbanken 

 
Betwistingen tussen partijen die betrekking hebben op de uitvoering van de 
verzekeringsovereenkomst vallen uitsluitend onder de bevoegdheid van de Belgische 
rechtbanken. 
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Artikel 55 - Bescherming van de persoonlijke levenssfeer 

 
De wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer is van 
toepassing op dit contract voor wat betreft de verwerking van de persoonsgegevens. 
 
De gegevens die op de verzekeringnemer betrekking hebben, worden opgenomen in bestanden 
die gehouden worden om de verzekeringsovereenkomsten te kunnen opstellen, te beheren en 
uit te voeren. 
 
De verantwoordelijke voor de verwerking is AMMA VERZEKERINGEN, Kunstlaan 39/1 te 1040 
Brussel. De verzekeringnemer kan van deze gegevens kennis nemen en ze indien nodig laten 
verbeteren. 
 
Indien de verzekeringnemer niet gecontacteerd wenst te worden in het kader van direct 
marketing, zullen zijn gegevens op zijn verzoek kosteloos uit de betrokken lijsten worden 
geschrapt. 

Artikel 56 ‐‐‐‐ Diverse bepalingen 

 
Geen enkele bijvoeging, wijziging aan de tekst of afwijking van de gedrukte of geschreven 
voorwaarden is geldig indien zij niet bekrachtigd is door de handtekening van een directielid of 
een gevolmachtigde van AMMA VERZEKERINGEN. 
 
Elke klacht met betrekking tot deze overeenkomst kan gericht worden aan de Compliance 
Officer van AMMA VERZEKERINGEN (compliance@amma.be) of aan de Ombudsman 
Verzekeringen, de Meeûssquare 35 te 1000 Brussel. (tel 02/547.58.71 – fax 02/547.59.75 – 
www.ombudsman.as). 
 
Het indienen van een klacht doet geen afbreuk aan de mogelijkheid om een rechtszaak aan te 
spannen. 
 
 

************ 


