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Welk soort verzekering is dit? 
De verzekering BA Monitor vergoedt de lichamelijke en materiële schade die u toebrengt aan derden, maar ook de schade die voortspruit uit 
een gebrekkig toezicht. Ze kan aangevuld worden met de optionele waarborg rechtsbijstand. 

Wat is er verzekerd? 

Basiswaarborgen

ü Burgerlijke aansprakelijkheid: vergoeding van 
de lichamelijke schade (tot € 2 478 935,25 per 
slachtoffer) en/of de materiële schade  
(tot € 247 893 52 per slachtoffer) veroorzaakt door u 
als monitor op zelfstandige basis of in dienstverband 
tijdens de uitoefening van deze activiteit.

ü	Optionele waarborg

Rechtsbijstand: omvat het ten laste nemen van 
de kosten tot € 12 394,68 van een gerechtelijke 
procedure, teneinde van de aansprakelijke derde de 
vergoeding te bekomen van de schade die u tijdens 
de uitoefening van uw activiteiten als monitor zou 
oplopen.

Wat is er niet verzekerd?  

x Belangrijkste uitsluitingen:
• schade veroorzaakt aan kledingstukken en het 

breken van brillen, ruiten en spiegels;

• schade met opzet of door een zware fout;

• schade die rechtstreeks of onrechtstreeks gevolg 
is van het gebruik van motorrijtuigen;

• schade die rechtstreeks of onrechtstreeks 
voortvloeit uit het bezit van springstoffen of 
vuurwapens.

 

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Er is geen vrijstelling van toepassing.

Rechtsbijstand: tussenkomst beperkt tot bedrag van de  
te vorderen schadevergoeding.

	   	  

	  



Waar ben ik verzekerd?

In de landen van de Europese Unie.

Wat zijn mijn verplichtingen?

• Bij het afsluiten van het contract moet ons eerlijke, accurate en volledige informatie over het te verzekeren risico verschaffen 
alsook elke wijziging melden tijdens de looptijd van de overeenkomst.

• Indien er zich een schadegeval voordoet, bent u ons verplicht om:
- alle redelijke maatregelen treffen om de gevolgen van een schadegeval te voorkomen of te beperken; 
- zo vlug mogelijk, en uiterlijk binnen acht dagen, aangifte te doen van het schadegeval, van de omstandigheden, 

 van de gekende of vermoedelijke oorzaken en van de naam, voornaam en woonplaats van de eventueel aansprakelijke 
personen en van de belangrijkste getuigen. Wij zullen ons niet op deze termijn beroepen indien de aangifte zo spoedig  
als redelijkerwijze mogelijk gedaan werd; 

- op eigen initiatief geen onnodige wijzigingen aan het verzekerde goed aanbrengen die de vaststelling van de oorzaken  
van het schadegeval of de schatting van de schade zou kunnen bemoeilijken of onmogelijk maken; 

- alle gerechtelijke en buitengerechtelijke akten binnen de 48 uur na betekening of afgifte ervan aan ons te bezorgen, op  
de zittingen verschijnen en alle door ons gevraagde proceshandelingen vervullen. Deze laatste leidt de onderhandelingen met 
derden en het burgerlijk geding; 

- het ons mogelijk te maken de aard en de omvang van de schade vast te stellen en na te gaan; 
- afzien van elke erkenning van aansprakelijkheid, van elke transactie, van elke schikking van schade, van elke betaling of 

belofte van schadevergoeding. De eerste materiële of medische hulp of de eenvoudige erkenning van de feiten houden  
geen erkenning van aansprakelijkheid in. 

Wanneer en hoe moet ik betalen?

U hebt de verplichting om de premie jaarlijks voor de vervaldag te betalen en u ontvangt hiertoe een uitnodiging tot betaling.

Wanneer start en eindigt de dekking?

De verzekering start op de datum vermeld in de bijzondere voorwaarden. De overeenkomst duurt een jaar en wordt stilzwijgend 
verlengd tenzij anders is vermeld in de bijzondere voorwaarden. 

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kan de verzekeringsovereenkomst tenminste drie maanden voor de jaarlijkse vervaldag opzeggen.  
U kan dat doen per aangetekende brief, bij deurwaardersexploot of door afgifte van de opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs. 
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