Dhr./Mevr.
Straat
B-postcode - gemeente/stad

Datum
Betreffende
Referentie

:
:
:

Bijzondere voorwaarden
PREMIEBEREKENING BEDRIJFSPOLIS

<<BEE PROFESSIONAL>>
VOORNAAM NAAM
STRAAT HUISNUMMER
POSTCODE GEMEENTE

:
:
:

Telefoonnummer
Rekeningnummer

:
:

UW BEDRIJFSACTIVITEIT EN ANDERE RISICOGEGEVENS : IMKER
U verklaart dat u geen beroep doet op onderaannemers.
Bijkomende informatie over uw bedrijf –
Exploiteert u een biogasinstallatie? NEEN
Uw schadeverleden
U hebt verklaard dat u 00 schadeaangifte(s) hebt gedaan met betrekking tot uw
aansprakelijkheid in de voorbije drie jaar bij uw vorige verzekeraar(s). Als achteraf blijkt dat
dat aantal niet overeenstemt met de werkelijkheid kunnen wij ons beroepen op de artikelen
59 en 60 van de wet betreffende de verzekeringen van 4 april 2014.
GEKOZEN VERZEKERINGEN
- Verzekering voor uw bedrijf - Aansprakelijkheid
- Verzekering voor uw bedrijf - Rechtsbijstand

Maatschappelijke zetel: De Wip 5 te 2560 Nijlen

bee.insured@vbi.vlaanderen

www.vlaamsbijeninstituut.be

VBI-insurance is een dienst aangeboden aan personen die conform de statutaire bepalingen van het VBI als lid worden omschreven en die hen h et comfort verstrekt
1 aanspreekpunt aan te bieden dewelke het verzekeringstechnische en de eigenheid van de risico’s verbonden aan het imkeren met elkaar weet te verbinden.
Deze dienst werkt in nauw overleg samen met een verzekeringsagent om leden te begeleiden in het maken van de juiste keuze inzake verzekeringen en informatie
te verstrekken over verzekeringen, Het afsluiten, wijzigen of stopzetten van polissen en het afhandelen van schadegevallen gebeurt volledig onafhankelijk van
VBI-insurance.

VERZEKERING VOOR UW BEDRIJF - AANSPRAKELIJKHEID
Toepasselijke voorwaarden
De voorwaarden van de Verzekering voor uw bedrijf - Aansprakelijkheid zijn van toepassing.
De sectorvoorwaarden land- en tuinbouw zijn ook van toepassing.
Verzekerde bedragen
Voor uw aansprakelijkheid, met inbegrip van uw productaansprakelijkheid en uw
aansprakelijkheid voor de schade door werken na hun uitvoering, verzekeren we u per
schadegeval tot 2 500 000,00 EUR voor alle verzekerde schade samen.
In dat bedrag zijn de volgende vergoedingsgrenzen inbegrepen:
250 000,00 EUR voor de louter immateriële schade
500 000,00 EUR voor milieuschade en de gevolgen daarvan
Bovendien geldt er een vergoedingsgrens van 5 000 000,00 EUR per verzekeringsjaar voor uw
productaansprakelijkheid en uw aansprakelijkheid voor de schade door werken na hun
uitvoering, ongeacht het aantal schadegevallen dat zich heeft voorgedaan.
De lichamelijke schade waarvoor u aansprakelijk bent, vergoeden we tot 20 miljoen EUR per
schadegeval. Voor uw productaansprakelijkheid en uw aansprakelijkheid voor de schade door
werken na hun uitvoering geldt de verhoging van de vergoedingsgrens niet.
Franchises
De franchise bedraagt 250,00 EUR per schadegeval.
Voor de lichamelijke schade wordt nooit een franchise toegepast.
VERZEKERING VOOR UW BEDRIJF - RECHTSBIJSTAND
Toepasselijke voorwaarden
De voorwaarden van de Verzekering voor uw bedrijf - Rechtsbijstand zijn van toepassing.
Verzekerde bedragen en drempelbedrag
Voor de Verzekering voor uw bedrijf - Rechtsbijstand gelden de volgende verzekerde
bedragen:
-

50 000,00 EUR voor de verzekerde kosten en erelonen
12 500,00 EUR voor de vergoeding bij insolventie, plus 12 500,00 EUR extra voor
schade die voortvloeit uit lichamelijke letsels
12 500,00 EUR voor de voorschotregeling, plus 12 500,00 EUR extra voor schade die
voortvloeit uit lichamelijke letsels
50 000,00 EUR voorschot voor de strafrechtelijke borgtocht.

Voor de terugvordering van schade op grond van de aansprakelijkheid buiten overeenkomst
geldt een drempelbedrag van 200,00 EUR.
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PREMIEBEREKENING EN RISICOGEGEVENS
BEDRIJFSLEIDING EN PERSONEELSBEZETTING
Niet-werknemers
Aantal zaakvoerders, bestuurders, werkende vennoten en meewerkende gezinsleden: 1 wordt
verrekend als 1 VTE
Onbezoldigden: NEEN - wordt verrekend als 0 VTE
Uitzendkrachten: NEEN - wordt verrekend als 0 VTE
Andere: 0 - wordt verrekend als 0 VTE
De verzekeringnemer verbindt zich ertoe ieder jaar een forfaitaire premie te betalen. Die
premie wordt samengesteld zoals hierna beschreven en wordt uitgedrukt exclusief taksen:
Voor de Verzekering voor uw bedrijf - Aansprakelijkheid en de Verzekering voor uw bedrijf Rechtsbijstand berekenen we de premie op basis van het aantal VTE (Voltijdsequivalent) die
meewerken in het verzekerde bedrijf. Bij het sluiten van de polis bedraagt dat aantal: 1 VTE.
De premie zal op iedere jaarlijkse vervaldag aangepast worden volgens de verhouding die
bestaat tussen:
-

-

het wettelijk maximum van toepassing op de arbeidsongevallen voor het
verzekeringsjaar waarvoor de premie eisbaar wordt (of het laatst gekende wettelijk
maximum)
en het wettelijk maximum dat van toepassing is bij het onderschrijven van de polis: 45
711,80 EUR.

MELDINGSPLICHT
De premie wordt berekend op basis van de gegevens die u ons meedeelde. Als
één van die gegevens wijzigt, moet u ons dat onmiddellijk melden zodat wij de premie kunnen
aanpassen.
Jaarpremies
Vaste premies op jaarbasis berekend op basis van de premiebepalende factoren en taksen die
van toepassing zijn op opmaakdatum.
Premie(EUR)
Taks(EUR)
AANSPRAKELIJKHEID
vanaf 08 04 2021
RECHTSBIJSTAND vanaf 08 04 2021

104,98
10,61

TOTALE PREMIE(EUR): 126,28
JAARLIJKS TE BETALEN PREMIE(EUR): 126,28
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9,71
0,98

ALGEMENE MODALITEITEN PREMIEBEREKENING
Deze premieberekening is geldig voor een polis met een duurtijd van 3 jaar. De
rechtsbijstandsverzekering is in ieder geval jaarlijks opzegbaar.
De vermelde premies werden berekend op basis van de gegevens die u ons mondeling
meedeelde en onder voorbehoud van antecedenten. Zij geven de premies weer, geldig op
datum van de berekening, zijnde 08.04.2021.
Een definitieve aanvaarding van het risico kan pas na ontvangst van een volledig ingevuld en
ondertekend voorstel. Uw gegevens worden gebruikt om de premieberekening op te maken
en een optimale dienstverlening te bieden. Als u wenst kennis te nemen van uw gegevens of
ze wilt laten verbeteren, kunt u zich wenden tot VBI insurance, hetzij via telefoon, hetzij via email.

Wettelijk verplichte vermeldingen
Bescherming van uw persoonsgegevens
Uw privacy is erg belangrijk voor ons. Meer informatie over de verwerking van
persoonsgegevens van de (kandidaat-)verzekeringnemer, verzekerde, aangeslotene of
begunstigde vindt u in onze privacyverklaring. In de privacyverklaring leest u ook wat uw
rechten zijn en hoe u ze kunt uitoefenen. Om de privacyverklaring actueel te kunnen houden,
is geopteerd om ze aan te bieden via onze website. Als u persoonsgegevens meedeelt over
andere personen (bijvoorbeeld een verzekerde), moet u die personen vooraf informeren over
ons gebruik van hun gegevens en, indien nodig, daarvoor hun toestemming vragen.
Zeg neen tegen fraude
Om de solidariteit tussen de verzekerden te behouden en onnodige premieverhogingen te
vermijden, treden wij actief op tegen fraude. Verzekeringsfraude is een misdrijf en kan leiden
tot strafrechtelijke vervolging.
Communicatie De communicatie tussen u en VBI Insurance kan verlopen in het Nederlands,
Frans of Duits. U kan steeds aangeven in welke van deze talen de communicatie dient te
gebeuren. U kan uw voorkeurtaal ten allen tijden wijzigen.
Met achting,

I.o René De Backer – Voorzitter
I.o Johan Van den Neucker – secretaris

VBI-Insurance
Bee insured by the Institute
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