Productfiche BA Bouw
Lees naast deze fiche de Algemene Voorwaarden BA Bouw.
Lees ook de Bijzondere Voorwaarden goed. Daarin staat voor welke risico’s u verzekerd bent.
Voor wie?

Deze verzekering is bestemd voor zelfstandigen en bedrijven met een hoofdactiviteit in de
bouwsector en met een Belgische uitbatingszetel.

Wat is verzekerd?

• Standaardwaarborgen
− Burgerrechtelijke bedrijfsaansprakelijkheid (BA Uitbating)
− Producten- en dienstenaansprakelijkheid (BA Na levering)
− Schade aan toevertrouwde goederen
− Beroepsaansprakelijkheid
• Keuzewaarborg
− Rechtsbijstand
De verzekerde kapitalen vindt u terug in de Algemene en Bijzondere Voorwaarden.

BA Uitbating

De buitencontractuele burgerrechtelijke aansprakelijkheid voor schade aan derden veroorzaakt in het kader van de uitoefening van de bedrijfsactiviteit.
• Lichamelijke, stoffelijke en onstoffelijke schade (= onstoffelijke gevolgschade en zuiver
onstoffelijke schade) is verzekerd.
De belangrijkste uitbreidingen zijn:
• milieuverontreiniging als gevolg van een ongeval;
• burenhinder inclusief contractuele overname van de verplichtingen van de bouwheer op
voorwaarde dat vooraf een plaatsbeschrijving wordt opgemaakt;
• gebruik van materieel o.a. heftrucks, hef- en graaftoestellen;
• schade aan ondergrondse kabels en leidingen;
• grondverzakking en trillingen;
• afbraakwerken voor zover aan maximaal 2 dragende of steunende elementen wordt geraakt;
• de aansprakelijkheid voor werken die door onderaannemers worden uitgevoerd (de
persoonlijke aansprakelijkheid van die onderaannemers is niet verzekerd).

Schade aan toevertrouwde
goederen

• Schade aan goederen van derden die worden toevertrouwd om aan te werken of een advies
te verlenen.
• Schade aan goederen van derden die door een verzekerde op het ogenblik van het schadegeval als werkinstrument of zelfrijdend werktuig gebruikt, gehuurd of geleased worden voor
minder dan 32 dagen.
• Stoffelijke schade en onstoffelijke gevolgschade is standaard verzekerd tot maximaal 50.000  EUR.

BA Na Levering

De buitencontractuele en contractuele burgerrechtelijke aansprakelijkheid voor schade aan
derden veroorzaakt door werken na hun uitvoering of door producten na hun levering is
verzekerd.
• Lichamelijke schade, stoffelijke schade en onstoffelijke gevolgschade is verzekerd.
Let op: de zuiver onstoffelijke schade is niet verzekerd.
De belangrijkste uitbreidingen zijn:
• schade door brand, rook, ontploffing en water;
• schade door milieuverontreiniging;
• bij schade door werken uitgevoerd door een onderaannemer of door een gebrekkig product
geleverd door een onderaannemer nemen wij de verdediging in feite of in rechte op ons.
Let op: de persoonlijke aansprakelijkheid van die onderaannemers is niet verzekerd.
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Beroepsaansprakelijkheid

De buitencontractuele en contractuele burgerrechtelijke aansprakelijkheid voor schade aan
derden als gevolg van een vergissing, een verzuim of een nalatigheid in het kader van adviezen
en diensten in verband met de verzekerde activiteiten.
• Lichamelijke, stoffelijke en onstoffelijke schade (= onstoffelijke gevolgschade + zuiver
onstoffelijke schade) is verzekerd.
• Standaarduitbreiding: wedersamenstellingskosten zonder aansprakelijkheid van een
verzekerde tot 50.000 EUR per schadegeval.
• Het verzekerde bedrag is 500.000 EUR per schadegeval en per verzekeringsjaar en een
franchise van 2.500 EUR is van toepassing.

Optionele uitbreidingen

• Afbraakwerken aan dragende structuren
• Onderschoeiing/ondermetseling
• Werken met open vuur of vlam of met hittepunten
• Schade door brand en ontploffing aan het eigen werk
Voor die uitbreidingen is het verzekerde bedrag 500.000 EUR per schadegeval en per verzekeringsjaar en een franchise van 2.500 EUR is van toepassing.
• Persoonlijke aansprakelijkheid van de onderaannemers

Verzekeringsgebied

Wereldwijde dekking (uitgezonderd in de Verenigde Staten van Amerika en in Canada).
Let op: voor de waarborg Beroepsaansprakelijkheid is het verzekeringsgebied de Europese
Economische Ruimte.

Hoe wordt de premie
berekend?

• De activiteit van de onderneming, de loonmassa, het omzetcijfer en het verzekerde bedrag
zijn de belangrijkste parameters voor het bepalen van de premie.
• Afhankelijk van de aard van de activiteit en de grootte van de onderneming kan een polis op
maat onderschreven worden met aangepaste dekkingen en jaarlijkse premieafrekeningen.
• Voor zelfstandigen en kleinere bedrijven kan een polis onderschreven worden met forfaitaire
premies.
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