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Dit informatiedocument heeft tot doel u een overzicht te geven van de belangrijkste dekkingen en uitsluitingen betreffende deze verzekering.
Het document is niet gepersonaliseerd op basis van uw specifieke behoeften en de informatie die erin opgenomen is, is niet exhaustief. Voor
alle bijkomende informatie betreffende de gekozen verzekering en uw verplichtingen kan u de precontractuele en contractuele voorwaarden
betreffende deze verzekering raadplegen.

Welk soort verzekering is dit?

De verzekering Objectieve aansprakelijkheid brand en ontploffing is een wettelijk verplichte verzekering voor uitbaters van gewoonlijk voor het
publiek toegankelijke inrichtingen. Deze verzekering dekt de objectieve aansprakelijkheid van de uitbater, zoals ingesteld door de wet van 30 juli
1979 voor gevallen van brand of ontploffing. De verzekering wordt onderschreven in aanvulling op de verzekering Brand.

Wat is verzekerd?
De objectieve aansprakelijkheid van de verzekerde, in geval van
brand of ontploffing op basis van de wet van 30 juli 1979, die
voortvloeit uit de uitbating van een inrichting omschreven in de
bijzondere voorwaarden.
De schade geleden door derden ten gevolge van een brand of een
ontploffing, zelfs zonder fout van de verzekerde:
✔✔ letselschade
✔✔ zaakschade
✔✔ onstoffelijke schade
✔✔ reddingskosten
Ten aanzien van derden is gedekt een schadegeval dat is
overkomen terwijl de termijn van 30 dagen na kennisgeving
aan de burgemeester van de beëindiging, de annulering, de
opzegging, de ontbinding, de schorsing van de verzekering of de
dekking nog niet is verstreken.

Wat is niet verzekerd?
✘✘ De uitkeringen ten voordele van de dader, die het schadegeval
opzettelijk heeft veroorzaakt
✘✘ Voorzienbare schade, herhaaldelijke schade door het niet
nemen van voorzorgsmaatregelen
✘✘ Schade veroorzaakt door dronkenschap of soortelijke
toestand van de verzekerde
✘✘ Zaakschade die het gevolg is van om het even welke aansprakelijkheid van de verzekerde, die verzekerbaar is door de dekking Huurdersaansprakelijkheid, Gebruikersaansprakelijkheid of Verhaal van derden van een Brandverzekering
✘✘ In geval van terrorisme, de schade veroorzaakt door
wapens of tuigen die bestemd zijn om te ontploffen door de
structuurwijziging van de atoomkern.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

!! Bedrag boven de wettelijke vergoedingsgrenzen zoals voorzien
!!

in de Wet van 30 juli 1979 betreffende de preventie van brand
en ontploffing en betreffende de verplichte verzekering van
de burgerrechtelijke aansprakelijkheid in dergelijke gevallen.
De schadegevallen waarvoor wordt tussengekomen ten
aanzien van de derde terwijl de beëindiging, de annulering,
de opzegging, de ontbinding, de schorsing van de verzekering
of de dekking al uitwerking heeft tussen de partijen maar voor
het verstrijken van de in rubriek “Wat is verzekerd?” vermelde
termijn van 30 dagen, geven aanleiding tot het uitoefenen van
verhaal tegen verzekerde.

Waar ben ik gedekt?
✔✔ In België, op het adres van het risico vermeld in de bijzondere voorwaarden

Wat zijn mijn verplichtingen?
–– Bij het sluiten van de overeenkomst: alle u bekende omstandigheden nauwkeurig meedelen die u redelijkerwijs moet beschouwen als
gegevens die van invloed kunnen zijn op de beoordeling van het risico door de verzekeraar.
–– In de loop van de overeenkomst:
•
iedere wijziging meedelen die een aanzienlijke en blijvende wijziging van het risico kan betekenen. Bijvoorbeeld: verhuis, uitbreidingen,
wijziging van activiteiten, stopzetting
•
indien u om welke reden dan ook de in de rubriek “Wat is verzekerd?” bedoelde aansprakelijkheid niet meer draagt, moet u ons
daarvan binnen 8 dagen op de hoogte brengen.
–– Bij schadegeval:
•
alle redelijke maatregelen nemen om de gevolgen van het schadegeval te voorkomen en te beperken
•
onverwijld en in elk geval zo spoedig als redelijkerwijze mogelijk, het schadegeval, de juiste omstandigheden en de oorzaken, de
omvang van de schade melden
•
meewerken aan de afhandeling van het schadegeval: bijv. de expert ontvangen en alle gerechtelijke en buitengerechtelijke akten
overmaken.

Wanneer en hoe betaal ik?
U hebt de verplichting om de premie jaarlijks te betalen en u ontvangt hiertoe een uitnodiging tot betaling. Tegen bepaalde voorwaarden kunt
u zonder bijkomende kosten kiezen voor een gesplitste premiebetaling.

Wanneer begint en eindigt de dekking?
De duur, de jaarlijkse vervaldag en de begindatum van de verzekering worden vermeld in de bijzondere voorwaarden. De overeenkomst wordt
voor een minimale duur van een jaar afgesloten en wordt stilzwijgend verlengd. De dekking wordt van kracht na betaling van de eerste premie.

Hoe zeg ik mijn contract op?
U kunt de verzekeringsovereenkomst ten minste drie maanden voor de jaarlijkse vervaldag opzeggen. De verzekeringsovereenkomst moet
opgezegd worden per aangetekende brief, bij deurwaardersexploot of door afgifte van de opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs.
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