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Inhoud
Uw polis bestaat uit deze Algemene Voorwaarden en de Bijzondere Voorwaarden. De voorwaarden die u, de verzekerde, eigen
zijn, vindt u terug in de Bijzondere Voorwaarden. Uw Bijzondere Voorwaarden hebben altijd voorrang op deze Algemene
Voorwaarden. We raden u aan beide aandachtig te lezen. In deze Algemene Voorwaarden bedoelen wij met ‘u’ elke verzekerde,
en met ‘wij’ Baloise Insurance.
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Uitleg bij de cursief gedrukte woorden vindt u in de ‘Begripsomschrijvingen’, achteraan in deze Algemene Voorwaarden.
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De waarborgen

Uw polis BA Apotheker biedt u een ruime bescherming.
Wij verzekeren:

U als apotheker
Wij verzekeren uw contractuele en extracontractuele persoonlijke aansprakelijkheid bij de uitoefening van uw beroep als
apotheker, zoals omschreven in de Bijzondere Voorwaarden.
Wij verzekeren ook de extracontractuele aansprakelijkheid voor schade die u veroorzaakt hebt tijdens de uitoefening van uw
beroep, zelfs niet rechtstreeks door een medische activiteit.

Uw afgeleverde producten
Wij verzekeren uw aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door uw producten na hun levering, inclusief de productaansprakelijkheid voorzien door de wet van 25 februari 1991 over de aansprakelijkheid voor producten met gebreken.
Wanneer dit wettelijk toegelaten is, verzekeren wij de ‘substitutie’ van het voorgeschreven geneesmiddel.

Het gebouw
Wij verzekeren de extracontractuele burgerrechtelijke aansprakelijkheid voor het gebouw gebruikt of bestemd voor de uitoefening van uw beroep. Hieronder vallen ook de toegangswegen en de onderhouds- en schoonmaakactiviteiten.
Wij verzekeren, indien dit niet verzekerbaar is door de waarborg Verhaal van derden in een brandverzekeringspolis, de schade
veroorzaakt door brand en ontploffing, rook en water, die uitsluitend haar oorsprong vindt in het (gedeelte van het) gebouw
bestemd voor de uitoefening van uw beroep.

Uw instrumenten en toestellen
Wij verzekeren het gebruik van instrumenten, toestellen en substanties die u nodig hebt voor uw verzekerde beroepsactiviteit.

Bijzondere gevallen
Als dit uitdrukkelijk vermeld staat in de Bijzondere Voorwaarden, verzekeren wij u als diensthoofd, afdelingschef of verantwoordelijke in een firma of instelling voor geneeskundige verzorging of consultatie voor daden van personen voor wie u op
grond van uw functie moet instaan tijdens de uitoefening van uw verzekerde beroep. De persoonlijke aansprakelijkheid van
deze personen is alleen verzekerd als zij in de Bijzondere Voorwaarden staat vermeld.

De omvang van de waarborg
Wij verzekeren de activiteit omschreven in de Bijzondere Voorwaarden ten belope van de bedragen die er ook in staan vermeld.
Deze kunnen niet overschreden worden, noch per jaar, noch per schadegeval.
Wij verzekeren de lichamelijke en stoffelijke schade. In het verzekerde bedrag voor stoffelijke schade is ook onze dekking begrepen
voor de onstoffelijke schade. Dit is elk geldelijk nadeel als gevolg van een genotsderving, van een recht, van winstverlies.
De dekking voor onstoffelijke schade geldt enkel als zij haar oorsprong vindt in gedekte lichamelijke of stoffelijke schade.
Wij verzekeren de milieuverontreiniging als zij bij toeval en onvrijwillig tot stand kwam, ontwikkeld of verspreid werd.
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Waar bent u verzekerd?
Wanneer u uw praktijk in België hebt, dan verzekeren wij u in België en in ieder land van geografisch Europa, met uitzondering
van de vroegere sovjetstaten en Turkije. U moet natuurlijk aan de vereiste voorwaarden voldoen voor de uitoefening van de
verzekerde activiteit in België.
Regelmatige beroepsactiviteiten buiten België moet u ons vooraf melden en u moet zich gedragen naar de wetgeving van het
land in kwestie.

Voor welke periode bent u al dan niet verzekerd?
Wij verzekeren u:
– voor de schade die zich voordoet tijdens de geldigheidsduur van de polis;
– voor de schade-eisen die worden ingediend na afloop van de polis en dit tot de wettelijke verjaring, indien deze eisen
betrekking hebben op een schade die zich voordoet tijdens de geldigheidsduur van deze polis.
Is er twijfel over de juiste datum van het voorvallen van de schade, dan wordt deze datum vastgelegd op het ogenblik
waarop het slachtoffer voor het eerst een geneesheer heeft geraadpleegd wegens de symptomen van deze schade;
– als u de verzekerde beroepsactiviteit niet meer zult beoefenen, dan kunt u zich, door betaling van een bijpremie, ook laten
verzekeren voor de schade-eisen die betrekking hebben op schade die zich voordoet na de geldigheidsduur van de polis
en dit tot de wettelijke verjaring.
Wij verzekeren u niet:
– voor de schade die het gevolg is van daden of feiten die zich hebben voorgedaan vóór de inwerkingtreding van deze
polis, maar die u bij uw vorige verzekeraar had aangegeven ten bewarende titel en waarvan de gevolgen ten laste van
deze verzekeraar vallen volgens art. 78 § 2 van de Wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst;
– voor de schade die het gevolg is van daden of feiten die u voor de inwerkingtreding van deze polis bekend waren, maar die
u niet hebt vermeld op het ogenblik van het onderschrijven ervan.

De waarborgbeperkingen
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Wij verzekeren nooit:
– de schade die voortvloeit uit om het even welke aansprakelijkheid zonder fout;
– de zuiver contractuele aansprakelijkheid van de verzekerden; hun aansprakelijkheid, ingeroepen op basis van contractuele
beschikkingen moet hun ook ten laste gelegd kunnen worden om extracontractuele redenen.
Evenmin de schade als gevolg van door u gemaakte afspraken die uw aansprakelijkheid verzwaren;
– de schade die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg is van financieel beheer, betwistingen over erelonen, onkosten
en dergelijke.
Wij komen niet tussen in de administratieve of strafrechtelijke geldboeten, de gevolgen van tuchtrechtelijke beslissingen, de
‘punitive or exemplary damages’ van buitenlandse rechtsstelsels, de minnelijke schikkingen en de gerechtskosten in strafzaken.
Voor de volgende schade komen wij niet tussen omdat zij door andere verzekeringen wordt verzekerd:
– schade veroorzaakt door motorvoertuigen;
– de stoffelijke schade veroorzaakt door vuur, rook, ontploffing en water, als zij haar oorsprong vindt in de lokalen waarvan
u geheel of gedeeltelijk eigenaar, huurder of gebruiker bent;
– de vergoedingen waartoe u als werkgever verplicht bent volgens de Arbeidsongevallenwet.
Volgende schade wordt nooit door een polis Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid verzekerd:
– schade die opzettelijk veroorzaakt werd door het uitlokken van weddenschappen of uitdagingen, of door het deelnemen
aan vechtpartijen;
– de schade veroorzaakt door een staat van alcoholintoxicatie, intoxicatie als gevolg van medicijnen, onder invloed van
verdovende middelen of door flagrante medische ongeschiktheid.
Indien de verzekerde echter gehandeld heeft als uitvoerende werknemer en niet als leidinggevend persoon, blijft de waarborg verworven aan de verzekeringnemer. Toch behouden wij een recht van verhaal t.o.v. deze werknemer.
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– de schade aan de roerende en onroerende goederen, dieren, instrumenten, toestellen en producten die u gebruikt;
– de schade veroorzaakt door en tijdens de oorlog, oproer, twisten, staking;
– de schade veroorzaakt door kernreacties, radioactiviteit en ioniserende stralingen tenzij zij is veroorzaakt door een bron
van ioniserende straling bestemd voor diagnose of therapie en nodig voor de uitoefening van het verzekerde beroep;
– schade van welke aard ook, de verliezen, kosten of uitgaven die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zijn van een
daad van terrorisme of sabotage met inbegrip van een biologische of chemische besmetting te wijten aan een daad van
terrorisme of sabotage. Onder daad van terrorisme of sabotage wordt verstaan elke clandestien georganiseerde actie met
ideologische, politieke, economische of sociale bedoelingen, individueel of door een groep uitgevoerd, waarbij geweld
gepleegd wordt op personen of goederen vernield worden:
– hetzij om indruk te maken op het publiek en een klimaat van onveiligheid te scheppen (terrorisme);
– hetzij om het verkeer of de normale werking van een dienst of een onderneming te hinderen (sabotage);
– schade die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg is van asbest en/of van de schadelijke eigenschappen ervan, alsook
van elk ander materiaal waarin asbest in eender welke vorm aanwezig is;
Volgende waarborgbeperkingen zijn eigen aan de medische sector. Wij vergoeden geen schade die het gevolg is van:
– een weigering om een persoon te helpen die in gevaar verkeert;
– het bereiden, verkopen of toedienen van farmaceutische producten die niet zijn erkend door de bevoegde autoriteiten;
– zelf gefabriceerde farmaceutische producten, tenzij zij uitsluitend in detail in de eigen apotheek worden verkocht;
– de activiteit van het ontwerpen, bestuderen, fabriceren en testen van nieuwe geneesmiddelen, producten voor verzorging
en cosmetica, tenzij wat hierboven werd vernoemd;
– de verkoop van niet-farmaceutische producten die door hun herkomst of samenstelling dermate verdacht zijn dat het voor
een verzekerde-apotheker onmiddellijk duidelijk moet zijn dat er schade zal ontstaan.

Schaderegeling en vergoedingen
Uw verplichtingen bij schade
Bij een schadegeval moet u ons in elk geval zo snel mogelijk op de hoogte brengen en ons alle nodige en nuttige informatie
doorgeven.
U moet alle redelijke maatregelen nemen om de gevolgen van het schadegeval te voorkomen of te beperken.
Mocht u na uw aangifte nog nuttige en voor ons noodzakelijke informatie ontvangen, bijvoorbeeld dagvaardingen en gerechtelijke of buitengerechtelijke akten, dan moet u die zo snel mogelijk aan ons overmaken en alle vereiste procedurehandelingen
vervullen.
U mag de eerste (medische) hulp verstrekken en u mag de materiële feiten erkennen. U mag echter in geen geval enige aansprakelijkheid erkennen, een belofte doen, een regeling treffen of een transactie sluiten.

Onze schaderegeling
Wij vergoeden de benadeelde als daartoe grond bestaat.
Onze tussenkomst houdt echter geen erkenning in van uw aansprakelijkheid en kan u geen nadeel berokkenen.
Bij een vordering tot schadevergoeding tegen u, en indien onze belangen en die van u samenvallen, leiden wij de procedure
in uw naam, maar op onze kosten.

Wij betalen bovenop de verzekerde bedragen nog de interesten en kosten op de in hoofdsom verschuldigde schadevergoeding,
ook al overschrijden deze het verzekerde bedrag.
Is de schade verzekerd, dan nemen wij ook de reddingskosten voor onze rekening.
De volgende kosten blijven echter ten laste van de verzekerde:
– de kosten die voortvloeien uit maatregelen die u genomen hebt om een verzekerd schadegeval te voorkomen terwijl er
nochtans geen nakend gevaar was of het gevaar al was afgewend;
– de kosten die voortvloeien uit het feit dat u te laat was of het feit dat u geen preventiemaatregelen hebt genomen.
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Als deze reddingskosten en ook de interesten en kosten het verzekerde bedrag overstijgen, dan wordt de verhoging voor
elk beperkt tot 495.787,05 EUR per schadegeval. Dit bedrag is gekoppeld aan het indexcijfer der consumptieprijzen met als
basiscijfer dat van november 1992, namelijk 113,77.

Verhaal
Wanneer wij een vergoeding hebben uitbetaald, treden wij in al uw rechten en vorderingen. Onze uitgaven kunnen dus gerecupereerd
worden van diegene die verantwoordelijk is.

Allerlei
Aanvang en duur van de polis
Onze waarborgen gaan in vanaf de datum die wordt vermeld in de Bijzondere Voorwaarden, maar niet vooraleer u de eerste
premie hebt betaald. Zij blijven geldig tijdens de hele geldigheidsduur van uw polis, die u terugvindt in uw Bijzondere Voorwaarden.

Premiebetaling
De premie moet op de vervaldag worden vooruitbetaald. Bij niet-betaling van de premie kunnen wij de waarborg schorsen
of de polis opzeggen.

Opzegging van de polis
U kunt de polis onder meer opzeggen:
– tegen het einde van elke verzekeringsperiode;
– na iedere aangifte van een schadegeval, maar binnen 31 dagen na de betaling van de vergoedingen of de weigering van
tussenkomst;
– in geval van wijziging van de verzekeringsvoorwaarden of van het tarief;
– in geval van faillissement, gerechtelijk akkoord of intrekking van onze toelating;
– in geval van vermindering van het risico indien de verzekeringnemer het met ons over de nieuwe premie niet eens kan
worden binnen 31 dagen na de aanvraag tot vermindering.
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Wij kunnen de polis opzeggen:
– tegen het einde van iedere verzekeringsperiode;
– in geval van onopzettelijk onjuiste mededeling van gegevens over de omschrijving van het risico bij het afsluiten van de
polis, als wij het risico nooit zouden hebben verzekerd, of als het voorstel tot wijziging van de polis door u geweigerd of
niet aanvaard wordt;
– in geval van verzwaring van het risico, als wij het risico nooit zouden hebben verzekerd, of als het voorstel tot wijziging van
de polis door u geweigerd of niet aanvaard wordt;
– in geval van niet-betaling van de premie;
– na iedere aangifte van een schadegeval, maar binnen 31 dagen na de betaling van de vergoedingen of de weigering van
de tussenkomst;
– in geval van schorsing van de polis;
– in geval van faillissement of overlijden van de verzekeringnemer;
– in geval van publicatie van nieuwe wettelijke bepalingen die een invloed hebben op de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de verzekerden of op de verzekering van deze aansprakelijkheid, maar ten laatste 6 maanden na de inwerkingtreding
van deze bepalingen.
Opzeggingstermijnen:
De opzegging heeft uitwerking na het verstrijken van een termijn van één maand, behalve:
– wanneer u een van uw verplichtingen ontstaan door het schadegeval niet bent nagekomen met de bedoeling ons te misleiden. Onze opzegging wordt dan van kracht bij de betekening ervan;
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– wanneer de dekking geschorst is. De opzegging door ons gegeven heeft dan onmiddellijk gevolg, indien er 15 dagen
verlopen zijn te rekenen vanaf de eerste dag van de schorsing van dekking;
– bij opzegging tegen het einde van elke verzekeringsperiode, ten laatste 3 maanden vóór het einde van iedere periode.

Aanpassing tarief en voorwaarden
Wij behouden ons het recht voor ons tarief en onze voorwaarden te wijzigen in de loop van de overeenkomst.
Indien u het met deze wijzigingen niet eens bent, kunt u de polis opzeggen.
Wijzigen wij ons tarief, dan brengen wij u hiervan schriftelijk op de hoogte.
Zegt u de polis niet op overeenkomstig de hierna volgende regels, dan gaat het nieuwe tarief in op de jaarlijkse vervaldag.
Het ogenblik waarop wij u verwittigen is bepalend voor uw opzeggingsmogelijkheden en de opzeggingstermijnen die u moet
naleven:
1. verwittigen wij u ten minste 4 maanden vóór de jaarlijkse vervaldag, dan kunt u de polis opzeggen tegen de vervaldag. U
moet hierbij wel een opzeggingstermijn van 3 maanden naleven;
2. brengen wij u minder dan 4 maanden vóór de jaarlijkse vervaldag op de hoogte, dan hebt u gedurende 3 maanden na deze
kennisgeving tijd om een beslissing te nemen:
a. indien u de wettelijke opzeggingstermijn van ten minste één maand kunt naleven, kunt u de polis opzeggen tegen de
vervaldag;
b. in alle andere gevallen kunt u opzeggen met een opzeggingstermijn van één maand. Voor de periode na de vervaldag
rekenen wij dan een pro-ratopremie aan tegen het oude tarief.

Adreswijziging
Deel ons elke adreswijziging dadelijk mee, want wij sturen de voor u bestemde mededeling rechtsgeldig naar het laatste
door ons gekende adres.

De Wet op de landverzekeringsovereenkomst
Deze voorwaarden werden opgesteld op basis van de Wet op de landverzekeringsovereenkomst van 25 juni 1992 en de
diverse uitvoeringsbesluiten.
De dwingende bepalingen van deze wet zijn van toepassing. De andere bepalingen gelden ook, behalve als ervan wordt
afgeweken in de Algemene of in de Bijzondere Voorwaarden.

Begripsomschrijvingen
Derden
Alle andere personen dan de verzekeringnemer en de verzekerden.
De bestuurders, zaakvoerders, werkende vennoten en werknemers worden ook als derden beschouwd voor de stoffelijke
schade die zij lijden, met uitsluiting van de schade aan kleding, werktuigen en persoonlijke voorwerpen.

Milieuverontreiniging

Schadegeval
Wij spreken van ‘schadegeval’ wanneer ‘schade’ veroorzaakt wordt door de in de Bijzondere Voorwaarden omschreven verzekerde activiteit.
Wordt als een en hetzelfde schadegeval beschouwd: het geheel van schaden die het gevolg zijn van eenzelfde oorzaak of één
geheel van identieke oorzaken.
In dit geval wordt het schadegeval aangerekend aan dit verzekerde jaar waarin de eerste schade voorgevallen is.
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Wijziging in de gesteldheid van lucht, water of bodem wegens het verspreiden van giftige of schadelijke bestanddelen, van
geuren, geluiden, golven, elektriciteit, vochtigheid, temperatuurwijzigingen, door uitwasemingen, uitstortingen, afscheidingen,
insijpelingen, stralingen, oplossingen, trillingen of wegens het onttrekken van bepaalde bestanddelen.

Verzekerde(n)
De volgende personen zijn verzekerd door deze polis:
a. elke persoon waarvan de burgerrechtelijke aansprakelijkheid verzekerd is volgens de Algemene en de Bijzondere Voorwaarden,
en ook de gezinsleden die met die persoon samenwonen;
b. de bestuurders, zaakvoerders en werkende vennoten indien het om een rechtspersoon gaat;
c. de toevallige helpers en de stagelopende studenten;
d. de collega die de verzekerde vervangt tijdens ziekte, afwezigheid of vakantie.
Wanneer de persoonlijke aansprakelijkheid van de personen onder c. en d. niet reeds verzekerd is in een andere polis, is hun
persoonlijke aansprakelijkheid ook verzekerd.
e. de werknemers en aangestelden van de verzekerden onder a. en b. indien zij vermeld zijn in de Bijzondere Voorwaarden,
en de nodige premie is betaald.
De poetsvrouw in de officina is daarentegen steeds verzekerd.
Ook hun persoonlijke aansprakelijkheid is verzekerd.

Verzekeringnemer
De natuurlijke persoon of de rechtspersoon die deze polis afsluit.

Wij doen elke dag ons best om u een optimale service te bieden.
Bent u toch niet helemaal tevreden of hebt u een opmerking?
Laat het ons weten, dan kunnen wij onze diensten verder verbeteren en u helpen.
U kunt ons bereiken via telefoon: 078 15 50 56 of via mail: ombudsdienst@baloise.be.

Ombudsdienst Verzekeringen vzw, de Meeûssquare 35 - 1000 Brussel
Tel. 02 547 58 71 - Fax 02 547 59 75 - info@ombudsman.as
U behoudt natuurlijk ook het recht om naar de rechtbank te stappen.

Baloise Belgium nv – Verzekeringsonderneming toegelaten onder codenr. 0096 met FSMA-nr. 24.941 A
Maatschappelijke zetel: City Link, Posthofbrug 16, 2600 Antwerpen, België – Tel.: +32 3 247 21 11
Zetel: Marsveldstraat 23, 1050 Brussel, België – Tel.: +32 2 773 03 11
info@baloise.be – www.baloise.be – RPR Antwerpen – BTW BE 0400.048.883 – IBAN: BE31 4100 0007 1155 – BIC: KREDBEBB
Baloise Insurance is de handelsnaam van Baloise Belgium nv.
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Indien dit geen oplossing biedt, dan kunt u zich richten tot:

