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Belangrijk: 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
volledig. 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 Academic waarborgt uw burgerlijke aansprakelijkheid en de gevolgen van een gewelddaad waar u als leerkracht het slachtoffer
van zou zijn tijdens de uitoefening van uw functie. De polis kan worden uitgebreid met de volgende optionele waarborgen: Rechtsbijstand en
Academic Plus.
	
  

Wat is er verzekerd?
ü Burgerlijke aansprakelijkheid: dekking voor
lichamelijke en materiële schade veroorzaakt door
uzelf of door uw leerlingen aan andere leerlingen of
derden, in het kader van uw functie als leerkracht,
directeur of toezichthouder.
Tevens is er dekking wanneer u uw taken buiten
de normale lesuren verricht, bijvoorbeeld tijdens
privélessen of tijdens excursies en andere
buitenschoolse activiteiten, zelfs als deze activiteiten
op uw eigen initiatief worden georganiseerd.
Verzekerde bedragen:
• lichamelijke schade: tot € 2 478 935,25 per
slachtoffer;
• materiële schade: tot € 247 893,52 per
schadegeval.
ü Gewelddaden: dekt de gevolgen van een gewelddaad
waarvan u het slachtoffer zou zijn en die rechtstreeks
zou voortvloeien uit de uitoefening van uw
beroepsactiviteiten.
Verzekerde bedragen per schadegeval:
• medische kosten (tot beloop van het RIZIV-tarief)
tot één jaar;
• de vergoeding van materiële schade toegebracht
aan persoonlijke bezittingen en kleding
(tot € 1 239,47);
• de uitbetaling van een kapitaal van € 24 789,35
in geval van totale blijvende invaliditeit en/of
overlijden.
ü Rechtsbijstand: wij verschaffen u juridische middelen
en komen tussen voor de honoraria en (buiten)
gerechtelijke kosten die nodig zijn om uw belangen te
verdedigen, ook bij vorderingen die tegen u worden
ingesteld in verband met deliberaties, klassenraden
en/of betwistingen in verband met examenresultaten.
Verzekerde bedragen per schadegeval: onze
tussenkomst is beperkt tot 100 % van de financiële
omvang van het geschil en tot € 12 394,68 per
schadegeval.
ü Academic Plus (optioneel – tot € 2 000 per
schadegeval): waarborgt uw didactisch materiaal dat
u tijdens schoolactiviteiten, privélessen en buiten- of
naschoolse activiteiten gebruikt, tegen gehele of
gedeeltelijke vernieling, brand en diefstal.
Verzekerde bedragen per schadegeval:
• wij verzekeren voorwerpen waarvan de
aankoopwaarde in nieuwe staat per voorwerp niet
hoger dan € 3 000 was;
• onze tussenkomst is verworven tot €2.000 per
schadegeval.

	
  

Wat is er niet verzekerd?
x Burgerlijke aansprakelijkheid:
•
•

•

schade aan kleding, het breken van brillen, ruiten
en spiegels;
schade voortspruitend uit de burgerlijke
aansprakelijkheid onderworpen aan een wettelijk
verplichte verzekering (met name deze bedoeld
door de wetgeving op de verplichte verzekering
voor motorrijtuigen);
schade voortvloeiend uit de deelname aan
uitdagingen, weddenschappen of wedstrijden
of veroorzaakt in staat van dronkenschap of in
een analoge staat, te wijten aan het gebruik van
andere producten dan alcoholische dranken.

x Gewelddaden:
•

•

gewelddaden rechtstreeks voortspruitend uit de
deelname van de verzekerde aan ruzies, roekeloze
daden, weddenschappen, uitdagingen, alsook uit
provocatie door de verzekerde;
diefstal van en vandalisme aan motorrijtuigen.

x Academic Plus:
•
•

•
•

•

	
  

slijtage, langzaam verval, eigen gebrek, de slechte
werking van de verzekerde voorwerpen;
de schade aan de software, de kosten voor
de wedersamenstelling van de gegevens
op de informatiedragers en de bijkomende
exploitatiekosten;
schade die onder een garantie- of
onderhoudscontract valt;
diefstal van de verzekerde voorwerpen uit een
- zelfs tijdelijk - onbeheerd(e) voertuig, tent,
caravan of boot of uit een gemeenschappelijke
slaapzaal;
eenvoudig verlies, verdwijning, achterlaten of
vergeten van de verzekerde voorwerpen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?
!

Academic Plus: vrijstelling van 10 % van het
schadebedrag, met een minimum van € 50 en een
maximum van € 125.
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Waar ben ik verzekerd?

	
  

Wat zijn mijn verplichtingen?

	
  

De verzekering is geldig in de hele wereld.

•

Bij het afsluiten van het contract moet u ons eerlijke, accurate en volledige informatie over het te verzekeren risico verschaffen.

•

Indien er zich een schadegeval voordoet, bent u 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
(met vermelding van de plaats, de datum en het uur) en de gekende of vermoede oorzaken ervan en van de naam, de
voornaam en de woonplaats van de eventueel aansprakelijke personen en de voornaamste getuigen.

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 Academic start op de dag volgend op de betaling van de eerste premie en ten vroegste op de in de bijzondere voorwaarden
vermelde datum. 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.

