TALENSIA
Burgerrechtelijke productenen werkenaansprakelijkheid
Garages
Specifieke bepalingen

Verzekering van burgerrechtelijke productenen werkenaansprakelijkheid van garages

• De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen
• De gemeenschappelijke bepalingen
• De woordenlijst
zijn eveneens van toepassing en beschikbaar op deze cd-rom.
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Verzekering van burgerrechtelijke productenen werkenaansprakelijkheid van garages

Artikel 1
A.

-

BASISDEKKING

Doel van de dekking
1. Wij verzekeren tot de in de bijzondere voorwaarden bepaalde sommen, de contractuele en extracontractuele burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de verzekerden voor schade aan derden
veroorzaakt door producten en goederen na levering of door werken na uitvoering, in het kader
van de in de bijzondere voorwaarden omschreven activiteiten.
2. Wij kunnen niet gehouden worden tot een ruimere vergoeding ten gevolge van bijzondere
verbintenissen die de verzekerden hebben aangegaan.
3. Aanleiding tot dekking geeft schade waarvan het verwekkende feit zijn oorsprong vindt in een
gebrek of een tekort van de producten, de goederen of de werken dat te wijten is aan een
vergissing, een verzuim of nalatigheid in het ontwerp, de vervaardiging, verwerking, bereiding of
verzendklaarmaking, de herstelling of het onderhoud, de plaatsing, de montage, samenvoeging
of andere dergelijke verrichtingen, de verpakking, etikettering, opslag, verzending, beschrijving,
specificatie, aanbeveling, gebruiksaanwijzing of waarschuwing. De afstelling, vóór de verkoop,
van nieuwe of tweedehandse voertuigen, wordt gelijkgesteld met een onderhoud of herstelling.

B.

Gedekte schade
1. Letselschade en zaakschade.
2. Onstoffelijke schade die het gevolg is van door deze verzekering gedekte letsel- of zaakschade.

C.

Reddingskosten
De reddingskosten, zoals bepaald in het artikel 11.D.1 van de gemeenschappelijke bepalingen, zijn
eveneens gedekt.

Artikel 2

-

AANVULLENDE DEKKINGEN

Zijn gedekt zonder bijpremie :
A.

Voorwerp waaraan wordt gewerkt
Schade en kosten betreffende de vervanging, de herstelling, de terugbetaling van organen of delen
van voertuigen die ten grondslag liggen aan de gedekte schade en waaraan werd gewerkt. Blijft
uitgesloten, de schade die zich beperkt tot de organen of delen waaraan wordt gewerkt.
Naar de geest van deze verzekering worden bijvoorbeeld alle onderdelen van de motor samen als
één orgaan beschouwd.

B.

Schade aan voertuigen
Schade aan de voertuigen wanneer zij voortvloeit uit het gebrek, het ontbreken of tekort aan
koelwater, smeermiddelen, antivries of brandstof.
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Artikel 3

-

FACULTATIEVE DEKKING

Onderaannemers worden gedekt na uitdrukkelijke overeenkomst en met bijpremie.
Wij dekken eveneens de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de verzekerden voor daden van
onderaannemers in verband met de door deze laatsten uitgevoerde werken die voorkomen in de
beschrijving van de werkzaamheden van uw onderneming, voor zover het bedrag van de facturen met
betrekking tot het arbeidsloon van de door die onderaannemers uitgevoerde werken ons wordt
aangegeven.
Schade die niet gedekt zou zijn als de onderaannemers de hoedanigheid van verzekerden hadden, en de
persoonlijke aansprakelijkheid van de onderaannemers blijven echter uitgesloten.

Artikel 4

-

VERZEKERINGSGEBIED

De dekking geldt voor schade die waar ook ter wereld gebeurt als gevolg van de activiteiten van uw
bedrijfszetels gevestigd in België.
Behoudens andersluidende overeenkomst, is schade uitgesloten die voortvloeit uit producten of werken
die, bij uw weten, geleverd of verricht worden buiten Europa.

Artikel 5

-

UITSLUITINGEN

Zijn van de dekking uitgesloten :
A.

Schade die opzettelijk veroorzaakt is door een verzekerde.
Indien de schuldige verzekerde noch u, noch één van uw vennoten, bestuurders, zaakvoerders,
organen of leidinggevende aangestelden is, blijft de dekking verworven aan de andere verzekerden
dan de schuldige, onder voorbehoud van het eigen risico bepaald in artikel 7. A. Wij behouden in dit
geval het recht van verhaal tegen deze laatste.

B.

Schade veroorzaakt door :
1. de exploitatiemodaliteiten van de onderneming, aanvaard door de verzekerden of door een
zulkdanige tekortkoming aan de voorzichtigheids- of veiligheidsnormen eigen aan de verzekerde
activiteiten, dat de schadelijke gevolgen van die tekortkoming of deze exploitatiemodaliteiten volgens de mening van ieder die terzake bevoegd is – voorzienbaar waren;
2. het niet onderwerpen van de voertuigen, goederen of producten van de verzekerde aan
voldoende voorafgaande proeven en controles, rekening houdend met de op het technische en
wetenschappelijke vlak verworven kennis;
3. de aanvaarding en de uitvoering van een product, een werk of een aanneming, terwijl de
verzekerde zich ervan bewust was dat hij klaarblijkelijk noch over de bekwaamheid of de vereiste
techniek, noch over de passende materiële of menselijke middelen beschikte om dit product, dat
werk of die aanneming uit te voeren met inachtneming van zijn verbintenissen en de toereikende
voorwaarden inzake veiligheid voor derden, de keuze van aangestelden die duidelijk ongeschikt
zijn voor het uit te voeren werk;
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4. de staat van dronkenschap, van alcoholintoxicatie van meer dan 0,8 gr per liter bloed of een
gelijkaardige toestand veroorzaakt door het gebruik van drugs of andere verdovende middelen.
Indien de verzekerde die schade heeft veroorzaakt welke valt onder artikel 5. B. noch u, noch één
van uw vennoten, bestuurders, zaakvoerders, organen of leidinggevende aangestelden is en deze
schade zich zonder medeweten van de voormelde personen voorgedaan heeft, blijft de dekking
verworven aan de andere verzekerden dan degene die de schade heeft veroorzaakt. Wij behouden
in dit geval ons recht van verhaal op degene die de schade veroorzaakt heeft.
C.

Onstoffelijke gevolgschade ten gevolge van niet gedekte letsel- of zaakschade en onstoffelijke
niet-gevolgschade, d.w.z. de zogeheten "zuivere onstoffelijke" schade die niet het gevolg is van
letsel- of zaakschade.

D.

De geleverde producten of goederen en/of de uitgevoerde werken met een gebrek naar de geest
van artikel 1. A. 3, onverminderd de aanvullende dekkingen bepaald in artikel 2 voor wat specifiek
de voertuigen betreft.
Indien het geleverde product of goed of het uitgevoerde werk een element is dat niet kan worden
losgemaakt van de andere bestanddelen van een door de verzekerde geleverd of uitgevoerd geheel,
wordt dit geheel uitgesloten.
Eveneens uitgesloten zijn :
1. de kosten betreffende de preventieve controle van voertuigen, goederen, producten of werken
die geheel of gedeeltelijk gebrekkig zijn of vermoed worden te zijn;
2. de maatregelen om het gebrekkig product onschadelijk te maken, in het bijzonder de kosten van
opsporing van de bezitters van het product en waarschuwing van het publiek, de kosten van
intrekking en onderzoek van het product dat schade heeft veroorzaakt of kan veroorzaken;
3. de kosten van opsporing, uiteenneming, terugplaatsing, herstelling, terugname, vervanging,
terugbetaling, rehabilitatie door publiciteit van voertuigen, goederen, producten of werken die
geheel of gedeeltelijk gebrekkig zijn of vermoed worden het te zijn en alle gelijkaardige kosten.

E.

Schade die enkel voortvloeit uit het feit dat de geleverde producten of goederen of de uitgevoerde
werken niet de functies vervullen of niet aan de behoeften beantwoorden waartoe ze bestemd zijn,
inzonderheid die bestaande in een gebrek aan prestatie, efficiëntie, duurzaamheid, geschiktheid,
kwaliteit of rendement.
Mits uitdrukkelijke overeenkomst kan de dekking toegekend worden indien de verzekerde het bewijs
levert dat de gebreken uitsluitend hun oorsprong vinden in een plotselinge en onvoorzienbare
gebeurtenis, overkomen in de loop van zijn uitvoeringsproces van een werk of zijn vervaardiging van
een product.
Binnen deze hypothese is deze dekking begrepen in de verzekerde sommen voor zaakschade en
onstoffelijke gevolgschade tot 125.000 EUR per schadegeval en per verzekeringsjaar,
onder aftrek van een eigen risico per schadegeval van 10 % van de schade met een minimum van
2.500 EUR en een maximum van 12.500 EUR.

F.

Gerechtelijke, transactionele, administratieve of economische boeten, schadevergoeding die als
strafmaatregel of afschrikmiddel wordt toegepast (zoals "punitive damages" of "exemplary damages"
in sommige buitenlandse rechtstelsels), alsmede de gerechtskosten van strafvervolging.
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G.

Schade ten gevolge van oorlog, een aanslag of een arbeidsconflict en van alle gewelddaden met
collectieve drijfveer, al dan niet gepaard gaand met opstand tegen het gezag.

H.

Schade ten gevolge van een kernrisico.

I.

Schade ten gevolge van de aanwezigheid of de verspreiding van asbest, asbestvezels of producten
die asbest bevatten, voor zover deze schade voortvloeit uit de schadelijke eigenschappen van
asbest.

J.

De burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de maatschappelijke lasthebbers van de verzekerde
onderneming krachtens de geldende wetgeving betreffende fouten in het beheer die zij zouden
begaan in hun hoedanigheid van bestuurder of zaakvoerder.

K.

Schade veroorzaakt door de schadelijkheid van afvalstoffen.

L.

De aansprakelijkheid zonder fout krachtens elke wetgeving of reglementering met uitzondering van
deze van 25.02.1991 inzake de productaansprakelijkheid.

M.

De burgerrechtelijke aansprakelijkheid bedoeld in artikel 5 van de wet van 3 juli 2005 betreffende
de rechten van de vrijwilligers.

Artikel 6

-

VERZEKERINGSSOMMEN EN VERBINTENISGRENZEN

A.

Wij verlenen onze dekking, per schadegeval en per verzekeringsjaar, ten belope van de in de
bijzondere voorwaarden bepaalde sommen en daarboven voor de kosten en intresten op de in de
hoofdsom verschuldigde vergoeding, zonder evenwel de beperkingen zoals vastgesteld voor de
reddingskosten te overschrijden.

B.

Wanneer u zelf de schade herstelt, is onze tegemoetkoming beperkt tot de kostprijs van het
arbeidsloon en van de leveringen voor de herstelling.

C.

Alle schade, ongeacht de aard van de schade en het aantal schadelijders, die is toe te schrijven aan
hetzelfde verwekkende feit wordt als één en hetzelfde schadegeval beschouwd.
De jaarlijkse dekkingsgrens geldt voor schade, al dan niet toe te schrijven aan hetzelfde
verwekkende feit, overkomen tijdens één en hetzelfde verzekeringsjaar; de schade die toe te
schrijven is aan hetzelfde verwekkende feit wordt echter geacht te zijn overkomen tijdens het
verzekeringsjaar waarin de eerste van deze schade is overkomen.

Artikel 7

-

EIGEN RISICO

A.

Bij een schadegeval draagt de verzekerde zelf een aandeel dat in de bijzondere voorwaarden wordt
bepaald.

B.

De verdediging van de belangen van de verzekerden wordt niet ten laste genomen ingeval de schade
kleiner is dan het eigen risico. Is ze groter dan het eigen risiso, dan is artikel 11. D. 1. e. en 2 van de
gemeenschappelijke bepalingen van toepassing.
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Als bedrijfsleider neemt u beslissingen die uw eigen toekomst bepalen. Maar ook het lot van andere
personen en het voorbestaan van uw bedrijf hangen er van af.
Samen met uw verzekeringsmakelaar maakt AXA het tot zijn taak om u raad te geven bij het inschatten van
de risico's verbonden aan uw activiteit, de keuze van een eenvoudige totaaloplossing en het uitvoeren van
uw preventiepolitiek.
Wij helpen u bij :
•

het anticiperen op de risico's

•

het beschermen en motiveren van uw personeel

•

het beschermen van uw bedrijfslokalen, voertuigen, machines en koopwaar

•

het beschermen van uw resultaten

•

het herstellen van de gevolgen van schade berokkend aan derden.
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