
Assurance agression 

Verzekering
Agressie

Verzekering tegen agressie en
andere professionele risico’s
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Agressie en het geweld tegenover artsen en hulpverleners 
zijn, jammer genoeg, een maatschappelijk fenomeen 
geworden.

Het nulrisico bestaat niet. Zelfs wanneer alle mogelijke 
voorzorgsmaatregelen genomen zijn, blijft agressie 
mogelijk.

Agressie manifesteert zich op verschillende manieren: 
bedreigingen, verbaal en fysiek geweld, diefstal van 
geld,...zonder cyberaanvallen, stalking, en het Second  
Victim-trauma te vergeten.

Hoe kan men in een dergelijk klimaat 
de kwaliteit en de continuïteit van de  
gezondheidszorg verzekeren ?

AMMA wil een bijkomende ondersteuning bieden 
in de vorm van een verzekering waarbij bijstand kan 
geboden worden aan zorgverstrekkers die, tijdens hun 
beroepsactiviteit, worden geagresseerd.

Of je nu het slachtoffer wordt van een agressie tijdens 
een patiëntenbezoek, of je praktijk wordt beschadigd door 
vandalisme, of je computer wordt gehackt of nog, je lijdt 
reputatieschade, via deze waarborg ben je verzekerd. 

Meer bepaald kan je genieten van:

• een vergoeding van medische kosten indien je  
gewond geraakt door een daad van agressie,

• psychologische ondersteuning, dag en nacht, via een 
welbepaald oproepnummer,

• een tenlasteneming van de advocaatskosten,

• een vergoeding voor de beschadigde goederen  
(beroepslokalen, kledij, brillen, enz.),

• de mogelijkheid om beroep te doen op specialisten 
indien uw computer wordt gehackt. Evenzo, wanneer 
je reputatieschade lijdt in de media of op sociale  
netwerken, dan staan specialisten tot uw  
beschikking.

Welke risico’s zijn verzekerd?

10 dekkingen die de zorgverstrekker financieel  
beschermen tegen de lichamelijke, materiële en immateriële  
gevolgen van agressie in de breedste zin. Zowel in de  
privé-praktijk, op huisbezoek als bij iedere  
beroepsverplaatsing. Worden gedekt:

1. Agressie: 
Een bedreiging of een aanval met geweld met de bedoeling 
lichamelijke of materiële schade te veroorzaken.

2. Vandalisme: 
Elke moedwillige daad door een derde waardoor een goed 
beschadigd of vernietigd wordt.

3. Diefstal en poging tot diefstal: 
Op een onrechtmatige wijze eigenhandig in bezit nemen 
van andermans zaak.

4. Diefstal op personen met geweld: 
Een diefstal met geweld (= fysische dwang op de persoon) 
of bedreiging (= morele dwang waarbij gevreesd wordt 
voor een imminent gevaar).

5. Carjacking: 
Een diefstalvorm waarbij de wagen wordt afhandig 
gemaakt door middel van geweld op of bedreiging van de 
chauffeur en de passagiers, aan boord van het voertuig.

6. Reputatieschade: 
Een onwettige aanval op de eer en goede naam.

7. Stalking/Sexuele belaging: 
Een actie door een derde die weet of zou moeten weten 
dat deze actie de rust van de geviseerde persoon zwaar 
aantast.

8. Cyberaanval: 
De onwettige aanval op de professionele gegevens of 
een blokkage van de informaticasystemen door een 
informatica-virus.

9. Second Victim-trauma:
Het psychisch lijden van u, als zorgverstrekker, ingevolge 
problemen of gebeurtenissen waarbij de veiligheid van de 
patiënt in het gedrang kwam.

10. Terrorisme:
Een politieke, ideologische of religieuse actie van 
clandistiene aard, bedoeld om een klimaat van terreur 
te creëren, waarbij geweld tegen personen of goederen 
wordt gebruikt.

Gebonden aan de B.A. Beroep: 

Deze waarborg “agressie” is onderdeel 
van de polis (para)medische burgerlijke 
aansprakelijkheid. 
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Tarieven dekking tegen agressie en andere professionele risico’s

Jaarlijkse premie
(Inclusief kosten en taksen)

Aanvulling van de B.A. Beroep 
verzekeringspolis

Formule 1 
€50

Formule 2  
€100

Formule 3 
€200

Formule 4  
€132

Waarborg Verzekerde kapitalen (€)
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.

B.1. Lichamelijke schade
Verzekerd bij Agressie, Diefstal op personen met geweld of bedreiging / hold-up, Carjacking of Terrorisme  (volgens TRIP-voorwaarden).

1. Overlijden 5 000 10 000 20 000 125 000

2. Blijvende invaliditeit 5 000 10 000 20 000 100 000

3. Tijdelijke werkongeschiktheid 2 500 5 000 10 000 2 500

3.1. Aantal dagen (geen 
wachttijd)

10 20 40 10

3.2. Bedrag per dag 250 250 250 250

4. Medische behandelingskosten 1 250 2 500 5 000 1 250

5. Behandelingskosten esthetische 
schade

1 250 2 500 5 000 1 250

B.2. Materiële schade (vrijstelling: €125*)
Verzekerd bij Agressie, Vandalisme, (poging tot) Diefstal, Diefstal op personen met geweld of bedreiging / hold-up, Carjacking of Terrorisme  (volgens TRIP-
voorwaarden).

1. Schade aan beroepslokalen of 
gedeelten ervan

2 000 4 000 8 000 2 000

2. Schade aan / verlies van of 
diefstal van beroepsgoederen
(geen vergoeding voor voorwerpen 
met een unitaire oorspronkelijke 
waarde hoger dan € 2.000)

2 000 4 000 8 000 2 000

3. Kledij- en brilschade
(niet verzekerd bij diefstal of poging 
tot diefstal) 

1 000 2 000 4 000 1 000

4. Verlies, beschadiging of  
vernieling van waarden  
(verzekerd bij Diefstal op personen 
met geweld of bedreiging / hold-up)

2 000 4 000 8 000 2 000

B.3. Wedersamenstelling gegevens

Verzekerd bij Cyberaanval.

Kosten van het wedersamenstellen 
van beroepsgegevens

2 000 4 000 8 000 2 000

B.4. Rechtsbijstand en verhaal
Verzekerd bij Agressie, Vandalisme, (poging tot) Diefstal, Diefstal op personen met geweld of bedreiging / hold-up, Carjacking, Reputatieschade, Stalking 
(belaging) en seksuele belaging of Cyberaanval.

1. Verhaal / verdediging / kosten 
informatica- en/of communicatie- 
specialist

5 000 10 000 20 000 5 000

2. Onvermogen van derden 2 500 5 000 10 000 2 500

B.5. Psychologische begeleiding
Verzekerd bij Agressie, Vandalisme, (poging tot) Diefstal, Diefstal op personen met geweld of bedreiging / hold-up, Carjacking, Reputatieschade, Stalking 
(belaging) en seksuele belaging, Cyberaanval, Second-victim Trauma of Terrorisme (volgens TRIP-voorwaarden).

Aantal sessies 4 8 16 4

*De vrijstelling is niet van toepassing indien je minstens 3 verzekeringenscontracten bij AMMA hebt afgesloten op het ogenblik van de schade. 
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Wat dekt deze verzekering?

Deze verzekering dekt de volgende kosten:
• Lichamelijk schade

• Overlijden,
• Blijvende invaliditeit,
• Tijdelijke werkongeschiktheid,
• Medische behandelingskosten,
• Behandelingskosten van esthetische schade.

• Materiële schade
• Schade aan beroepslokalen,
• Schade aan beroepsgoederen:  

medisch materiaal, kleding en brillen.

• Juridische bijstand en erelonen van advocaten

• Kosten voor deskundigen (IT- en media-specialisten)

• Psychologische bijstand. 
Psychologische bijstand. Er wordt een oproepnum-
mer aangeboden dat verbinding geeft met een  
netwerk van gespecialiseerde psychologen die 
24h/24-7d/7 bereikbaar zijn.

• Créée à l’initiative de prestataires de soins il y a plus de 70 ans pour - 
ensemble - mieux se protéger contre leurs risques professionnels et privés, 
AMMA est une entreprise d’assurance mutuelle, gérée par des prestataires 
de soins, en collaboration avec des spécialistes de l’assurance

• Sans but lucratif, AMMA offre à ses assurés-sociétaires des contrats de 
qualité supérieure, adaptés à leurs besoins spécifiques. Aujourd’hui, plus 
de 40.000 membres du corps (para)médical ainsi que des centaines de 
collectivités, institutions et cliniques comptent déjà sur la protection et 
l’expérience d’AMMA

• Organisation belge indépendante et financièrement solide, AMMA est 
à la base d’un réseau international qui défend les intérêts de plus d’ 
1 million de prestataires de soins

• Les collaborateurs d’AMMA mettent tout en oeuvre pour protéger 
au mieux votre famille, vos activités et votre patrimoine et pour vous 
offrir quotidiennement un service optimal.

Voilà pourquoi vous serez toujours bien assuré(e) chez AMMA !

GESTION DE RELATION
Tél. 02 209 02 21  

 
CONTRATS

Tél. 02 209 02 13  

SINISTRES
Tél. 02 209 02 07  

Avenue des Arts 39/1  I  1040 Bruxelles
info@amma.be  I  www.amma.be

AMMA ASSURANCES
entreprise d’assurance mutuelle

créée en 1944 et agréée sous le code 0126
N.N. 0409.003.270
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Wil je bijkomende INFORMATIE?
Wil je een of meerdere andere verzekeringen ONDERSCHRIJVEN?

Neem nu contact op met jouw raadgever :   02 737 53 42   consult@amma.be 
Of stuur het antwoordformulier terug per Post
Of vul ons online-formulier in via www.amma.be/agressie.

Waarom is deze verzekering vernieuwend?

Deze dekking Agressie vormt een onmisbare  
aanvulling op de verzekering van professionele risico’s. 
Hiermee wordt een antwoord geboden op een reëel  
maatschappelijk probleem waarmee zorgverstrekkers 
worden geconfronteerd. 

Deze verzekering is vernieuwend omdat voor  
verschillende vormen van agressie een vergoeding wordt 
voorzien.

Wat dien je te ondernemen om te genieten van 
de waarborg ?

Het is eenvoudig: 

1. Het is voldoende een klacht in te dienen bij de  
politie,

2. Vervolgens neemt u zo snel mogelijk contact op met 
Amma verzekeringen.

RELATIEBEHEER
Tel. 02 737 53 42

CONTRACTEN
Tel. 02 209 02 13

ONGEVALLEN
Tel. 02 209 02 07

 
Kunstlaan 39/1  I  1040 Brussel

info@amma.be  I  www.amma.be

AMMA VERZEKERINGEN
onderlinge verzekeringsonderneming

opgericht in 1944 en toegelaten
onder codenummer 0126

N.N. 0409.003.270

• AMMA werd 70 jaar geleden door de zorgverleners zelf opgericht, om 
zich - samen - beter te beschermen tegen hun beroeps- en privé-risico’s. 
AMMA is een onderlinge verzekeringsonderneming en wordt beheerd 
door zorgverleners, in samenwerking met verzekeringsspecialisten.

• AMMA werkt zonder winstbejag en garandeert haar verzekerden- 
sociëtarissen kwalitatieve contracten, aangepast aan hun specifieke 
behoeften. Vandaag vertrouwen meer dan 40.000 leden van het 
(para)medisch korps, evenals honderden instellingen, ziekenhuizen en 
verenigingen op de bescherming en ervaring van AMMA.

• Als Belgische onafhankelijke en financieel sterke organisatie geeft AMMA 
mee vorm aan een wereldwijd netwerk dat de belangen van meer dan  
1 miljoen zorgverleners verdedigt.

• De medewerkers van AMMA stellen alles in het werk om jouw familie, 
jouw activiteiten en jouw patrimonium veilig te stellen en om je dagelijks 
een optimale service te verlenen.

Daarom ben je bij AMMA steeds goed verzekerd!

Deze infofiche is louter informatief. Bij toepassing van de waarborgen zullen enkel de algemene voorwaarden volgens de referenties vermeld op de polissen gehanteerd worden. 


