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Bu rgerrechtelijke Aansprakelijkheid van de
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hierna genoemd de verzekeraar’
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hierna genoemd “de makelaaru

Per 01/01/2019 Is bijgevoegde pollstekst van toepassing.
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Deze polis, onderschreven door de v.z.w. Pro Mandato, heeft als doel vp_ een collectieve wll.ze de
burgerrecht&iJke aansprakelijkheid van de advocaten te dekken, voor hun beroepsactiviteften als gerechtelijke

mandatarissen en vereffenaars van ondernemingen.

Deze collectieve eelis met yaralkhte aanalultlnL verzekert alle advocaten dle lid zijn van Pro Mandato ww en

dle gerediteliJke mandaten uitoefenen dle ondernemingen of enige andere entitelt vereffenen.

Nieuwe leden die toetreden tot Pro Mandato, en wiens burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid niet via deze

polis is verzekerd, zijn verplicht toe te treden tot deze collectieve p0115 onder de ontbindende voorwaarde van

hun lidmaatschap bij de verzekertngsnenier Indien zij hun eigen verzekering niet uiterlijk zouden bebindigen op

de eerstkomende vervaldag van hun polis.

Definitie van verzekerden

Voor de toepassing van dit contract verstaat men onder varzekerden:

o de Advocaten dle gerechtelijke mandaten uitoefenen die de onderneming of enige andere antiteit
vereffenen voorzover zij lid zijn van Pro Mandato vzw en aangesteld werden via homologatie door de

ondememingsrechtbank;
o lijdelijke en/of vaste medewerkers;
o Vennoten;
o Voorlopige bestuurders die een mandaat krijgen van een rechtbank;
o Aangestelden in de uitoefening van hun functie;
o Ascendenten, descencienten en de echtgeno(o)t(e) van de verzekeringnemer, alsook andere leden van

hun familie die met hen samenwonen;
o Advocaten, vennoten, medewerkers en stagialrs die betrokken zijn in dezdfde zaak of die deel uitmaken

van dezelfde associatie of burgerlijke vennootschap van advocaten;
o En In het algemeen alle personen waarvoor men burgerrechtelijk aansprakelijk Is in de mate dat zij

aangesproken worden voor schade die ze berokkend hebben aan derden bij de taken die de
verzekeningnemer hen toevertrouwde.
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BIJZONDEBE VOORWAARDEN

Art. 1 Verzekerde risico’s

Deze overeenkomst heeft tot voorwerp de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, zowel de contractuele als de
extra- contractuele, van de verzekerden te waarborgen voor alle fouten, vergissingen, nalatlgheden,
onjuistheden en vergetelheden die een veriles, waardevermindering, be adlgig, verdwijning, diefstal,
teriietgaan of enige andere aantasting veroorzaken aan derden met inbegrip van:

o Opllchtlng& misbniik van verbouwen;
o Alle geldwaarden, effecten en roerende waarden tot beloop van maximaal 125.000€ per schadegeval

inbegrepen In de hoofdeom beroepsaansprakelijkheld zonder afbreuk te doen aan uitsluiting a) van
artikel 3 hierna.

Art. 2 : Kosten van wedersarnenstelllng van dossier

Huidige overeenkomst heeft eveneens tot voorwerp de kosten voor wedersarnensteltlng van de dossiers te
waarborgen, met name de terugbataling van alle noodzakelijke kosten om de dossiers, archieven en
documenten nodig voor het beroep van de verzekerden, weder samen te stellen, Ingeval van diefstal,
vernietIging of verlies, ongeacht of de verzekerde hiervoor aansprakelijk is of niet.

IJ mleten van de weder stdlinskosten
(deze bedraRyni1ij beren In de hoofdsombeçpapsprakelllkhcid);

o Indien het schadegeval slechts 1 advocaat treft, dan zal de verzekeraar een terugbetaling doen van
maximaal 15.000€ per schadegeval;

o indien het schadegeval meerdere advocaten treft, dan zal de verzekeraar een terugbetaling doen van
van maximaal 500.000€ per schadegeval

Er Is verduidelIjkt dat voor de toepassing van deze waarborg:
De schadevergoeding zal uitgekeerd worden naarmate de wedersameristeillng vordert en na voorlegging van de
bewijsstukken voor de gemaakte kosten & dit binnen termijn van 3 jaar.
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Art. 3 Ultslultingert

jn van de verzekering uitgesloten

a. de schade dle voortvioelt uit een opzettelijke daad.

De waarborg blijft nochtans iii deze gevallen aan de verzekerden verworven, conform artikel t van de polis,
In de mate waarin zij burgerrechtelijk verantwoordelijk zijn voor diegene de schade heeft veroorzaakt, hetzij
op het quasi-dellctuele vlak, hetzij op basis van de contractuete aansprakejkheld voor het bepaalde feit,
In dat geval kan de verzekeraar het verhaal uitoefenen tegen de dader van de delictuele daad of van de
opzettelijke daad;

b. gerechtelijke, transactionele, administratieve of economische boeten, schade gekend als punitive
damagW of exemplary darnage&’ evenals kosten van strafvervolging,

c, alle betwistingen betreffende arelonen;

d. de schade veroorzaakt bij het gebruik als bestuurder of passagier van een motorrijtuig.

e. schade veroorzaakt door oorlog, stakingen1 lach-out, een daad van terrorisme of sabotage, alle gewelddaden
van collectieve inspiratie, al dan niet gepaard gaand met opstand tegen het gezag.

f. schade ten gevolge van de aanwezIgheid of de dispersle van asbest, asbestvezels of producten
dle asbest bevatten, voor zover deze schade voortvloelt uit schadelijke eIgenschappen van asbest.

g. schade die veroorzaakt wordt door een schade venwekkenid feit of een opeenvolging van zulke feiten met
dezelfde oorzaak, mIts dat feit of die opeelwolging van feiten of enige daardoor veroorzaakte schade
voortkomt uit of het gevolg Is van radioactieve eigenschappen of een combinatie van radioactieve
eigenschappen met giftige, esplosieve of andere gevaarlijke eigenschappen van splljtstoffen of radioactieve
afvalstoffen, alsook de schade die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt wordt door enige ionlserende
stra Ilngs bron.

h de geldelijke gevolgen van de burgerlijke aansprakelijkheid dle de bestuurders kunnen oplopen in de
uitoefening van hun mandaat als beheerder of van maatschappelijk bestuurder.
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Art.4 Begrip Derden

In de zin van deze verzekering worden als ‘derden’ beschouwd, alle fysieke of rechtspersonen, buiten de
verzekeringnemer, in de mate waailn zij wettelijk een verhaal mogen uitoefenen op de Verzekerden dle het
sdiadegeval veroorzaakt heeft of dia er burgerrechtelijk verantwoordelijk voor Is.

Worden niet beschouwd als “derden” en kunnen dus niet genieten van da door deze polis voorziene
vergoedingen:

-de aangestelden van de verzekerden in de uitoefening van hun functie. Niettemin blijft de stoffelijke schade
dle aan aangestelden wordt berokkend en waarvoor verzekerden aansprakelijk zijn verzekerd;

- -de advocaten, vennoten, medewerkers en staglairs dle betrokken zijn in dezelfde zaak of die deel uitmaken
van dezelfde associatie of burgerlijke vennootschap van advocaten.

In geval van faillissement worden zowel de gefailleerde (natuurlijke of rechtspersoon) als de schuldeisers, als
derden beschouwd,

Ârt. 5 :Uitgestrekthekl van de waarborg
beroepsaansprakelijkheld In de tijd

In afwijking van de algemene voorwaarden wordt de dekking van het contract verworven tegen de volgende
voorwaarden:

Definitie vn het sdirdçieval:

Het schadegeval is deels tot vergoeding gericht tot de verzekerde of de verzekeraar slaande op een ingetreden
schade, of de aangifte van feIten of daden die aanleiding kunnen geven tot een schade.

Het geheel van de eisen tot schadevergoeding slaande op dezelfde oorzaak vormt één enkel schadegeval dat
sedeel schadegeval” wordt genoemd.

tum van liet schadegevjl:

Geldt als datum van het schadegeval de datum:

1) van de eis tot schadevergoeding gericht tot de verzekerde of de verzekeraar

2 van de aangifte bij de verzekeraar van daden of feiten dle zich tijdens de geldigheidsduur van het contract
hebben voorgedaan en dle aanleIding kunnen geven tot een schade.

in geval van sericel schadegeval Is de datum van het schadegevai die van de eerste eis tot schadevergoedIng.
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Omvang van d dekkftiR:

De dekking van het contract slaat op de eisen tot schadevergoeding Ingediend tijdens de geldigheidsduur van

het contract voor schade Ingetreden tijdens de geldigheidsduur van het contract

BIJ uitbreiding zullen ook de eisen tot schadevergoeding in aanmerking genomen worden dle schriftelijk bij de

verzekerde of de verzekeraar zuilen ingediend zijn binnen een termijn van 36 maanden te rekenen vanaf het
einde van het contract, en die slaan op:

- een schade Ingetreden tijdens de geldigheidsduur van het contract Indien het risico bil afloop van dit contract

niet gedekt Is door een andere verzekeraar;

- daden en feiten die aanleiding kunnen geven tot een schade, dle gedurende de geldigheidsduur van het
contract Ingetreden zijn en tijdens diezelfde geldigheidsduur bij de maatschappij aangegeven zijn.

Liiitelt5dekklnn voor nicjii pansesloten advocaten per O1JØ1/2Qj)j

Bij ultbreÎding zullen ook de eisen tot schadevergoeding tot beloop van 2.500.000 CUR p schadegeval en per
jaar In aanmerking genomen worden die schriftelijk bij de verzekerde of de verzekeraar zullen ingediend zijn,
tijdens de geldigheidsduur van het contract, en dle betrekking hebben op voorgevallen schade, daden en/of
feiten die aanleiding kunnen geven tot een schade, overkomen voor de inwerkingtreding van het contract, op
voorwaarde dat:

a) de verzekerden niet op de hoogte waren- bij de onderschrijving van de polIs - van deze voorgevallen
schade, daden en/of feiten;

endat

b) deze voorgevallen schade, daden en/of feiten zich jjhebben voorgedaan voor
O1/D1/2014.
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Art. 6 Bedrag ven de waarbor6en

A. Burgerrechtelijke Beroepsaansprekelijkheld (per sdiadegeval)

De verzekerden vermelden in de Infotiche -dle zij ondertekend zullen tawg bezorgen aan de makelaar’
om welk soort mandaat het Qaat en voor welk verzekerd bedrag zij opteren op basis van onderstaande
tabel:

Vorzekerdebedraøeji:

__________ _______ ___________

r’t r’i WR).
sooit mandaat LmJet (in ELJR) takwnê kastenaankrwsen

*egrep.n

pro deo faifllssement 375.000 54

pro deo faillissement 1,250.C0 75

pradeofaililseit 25o0.0i 255

faillissement niet pro deo 1.250.000 144

faillissement niet pro deo 2.500.000 255

mandaat inzake W.C.O 375.000 75

mandaat inzake W.C.O 1,2s0.Ö

mandaate W.C.O 2.500.600

ander mandaat 1.250,000 144

ander mandaat 2.500.000 255

vereffening 250.iJ 34

vereffening 1.250.000 144

vereffening 2.500.000 255

V,IIsteIIIna 1 eer sdiadeaeva)) iii beroesaarisprakeIJ1khe!d:

Er wordt verduidelijkt dat deze vrijstelling van toepassing Is op het geheel van de schadevergoedingen,
kosten, Intresten, uitgeven en honorerla van welke aard ook gedaan door de venekeraar om de
belangen van de verzekerde te behartigen;
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o De aJgeene vrijstelling bedraagt 25 % van het schadegeval met een minimum van 250 EVR en een
maximum van 1.250 EUR

o En in geval van iiInaieven van tenn!jon: 25% van het schadegeval met een minimum van 500
EUR en eers maximum van 2.500 gUR.

o Specifieke ( vermlriderde vrllsteiflnLInReval van m)nnsllIkeschIkkIng

Indien de verzekeraar In overleg met verzekerden tot een minnelijke schikking kunnen overgaan dan
zullen wa het maxitnumbe4gg van de vrijstellingen verminderen met 25% Indien de rnlnnelljke
regeling nnen een termijn van 1 jaar kan plaatsvinden na de datum van schade-aangIfte.

=> algemene vdsteIllg bedraagt 25% van het schadegeval met een minimum van 250 [UH en een
maximum van 937,50 [UH;

—nlet naleven vaji temjnen 25% van het schadegeval met een minimum van 500 EUR en een
maximum van 1.875 EUR.

o Specifieke vrIlsteili, ; 2500 EUR per sdradegaval voor de geldelijke gevolgen van de
burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de verzekerde voor zaakichada lngevoge van brand.

ontploffing of door Invloed van water veroorzaakt aan de gebouwen en hun inhoud, dle hem zijn

toevertrouwd In de uitoefening van de gerechtelijke rnandatcn op voorwaarde dal zij toe te

schrijven zijn aan een gebrek In de uitvoering van gezegde gerechtelijke mandatan. Deze dekking Is

begrepen In de verzekerde bedragen.

B. Ewtracontractu.la aansprakelijkheid (BA Ultbatlngj

verzekerde bgdrgen f per sdiadeeeval

6.250.000 EUR per schadegeval voor letseischada

1.250.000 EUR per schadegeval voor de stoffelijke en onstoffelijke gevolgschade vermengd

lnbeepen (in de hoofdsom Ba Uitbating):

- de zuiver onstoffelljke schade en de onstoffelijke nlet gevolgschade en dit tot maximum
1.250.000 [lik per sdiadegeval vermengd, met andere woorden de limiet van 1,250.000 EUR geldt
als maximale Interventielimlet voor belde waarborgen te samen, Voorwaarde Is wei dat deze

schade veroorzaakt is door een abnormale en plotse gebeurtenis dle voor de verzekerden, zijn
organen of leidinggevende aangesteiden onvrijwillig en onvoorzien is.
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Blijft echter steeds uitgesloten de zuiver onstoffelijke schade en de onstoffelijke niet
gevolgsd,ade die het gevolg Is van:

- een vertragig, ei gebrek of een vergissing In de uitvoering van een contract,
-rnilleuaantasting

- burenhlnder1
- een sciiadegeval dat gedekt is onder do waarborg Toevertrouwde Goederen.

-25,000 UR per schadeval voor de stoffelijk en onstoffelijke gevo!gschade voor de waarborg
toevertrouwd goed

Vrllstelflng (Der schadereval) in Ba Uitbatirir

125 UR per schadegeval voor stoffelIjke en onstoffelijke schade

CROSS LIABIUTY t edcel en alleen voor de waarborg BA Ultbathial

De verzekerden (met uitzondering van diegenen diehierna niet als derden worden opgesomd) worden
oriderllngaisderden beschouwd behalve voor volgende risico’s:
- poliutleschade;
— DA diefstal door aangestelde;
- zuivere anstotfelijke schade en onstoffehjke niet- gevolchade;
— verhaal van da arbdsongevaIienverzekaraar, het slachtoffer of diens rechthebbenden;
- Interne ve)ligheidscoördlnator
- toevertrouwde goederen;

schade aan werftuêgen;
— beroepsaansprakeiiJkheid.

Worden echter niet als derden beschouwd:

— de aangeste(den van de verzekerden In de uitoefening van hun functie;

- de advocaten, vennoten, medewerkers en stagialrs dle betrokken zijn in dezelfde zaak of dle deel
uitmaken van dezelfde associatie of burgerlijke vennootschap van advocaten.

C. Betalingen door de verzekeraar

De verzekeraar betaalt dein hoafdsom verschuldlgde schadevergoeding ten bdope van het bedrag van de
dekking.
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De verzekeraar betaalt eveneens

1. de intrest op dein hoofdsom verschuldigde schadevergoeding, de kosten betreffende de
burgerrechtelijke rechtsvordertngeri, alsook de honor-aria en de kosten van de advocaten en de
deskundigen, maar alléén voor zover die kosten door haar of met haar toestemming zijn gemaakt of, In
geval van beiangenconflkt dat niet te wijten is aan de verzekerden, voor zover dle kosten niet onredelijk
zijn gemaakt. De dadTngen met het Openbaar Mnisterle, de gerechtelijke geidboeten, de minnelijke of
administratieve schikkingen, al!oak de kosten van strafvervolgingen djn niet ten laste van de
verzekeraar.

2. de reddingskosten dle betrekking hebben op de gedekte schade, namelijk:

a. de kosten dle voortvloeien uit de maatregelen dle de maatschappij heeft gevraagd om de gevolgen
van de gedekte schadegevallen te voorkomen of te beperken;

b. de kosten dle voortvloe4en uit de redelijke maatregelen die de verzekerde uit eigen beweging en als
een goed hulsvader heeft genomen overeenkomstig de regels van de zaakwaarneming, ofwel om een
gedekt schadegeval te voorkomen, ofwel om de gevolgen ervan te voorkomen of te beperken, voor
zoverdat:

deze maatregelen dringend zijn, dat wil zeggen dat de verzekerde verplicht is ze onmiddellijk te
nemen, zonder mogelijkheid om de maatschappij te verwlrtîgen en voorafgaand haar akkoord te
verkrijgen, op gevaar af da belangen van de verzekeraar te schaden;
indien het gaat om maatregelen om een gedekt sdiadegeval te voorkomen, er nakend gevaar is,
dat wil zeggen dat & op zeer korte termijn zeker een gedekt schadegeval zou volgen indien deze
maatregelen niet werden genomen.

De verzekerden verbinden er zich toe de verzekeraar onmiddellijk op de hoogte te brengen van elke
reddlngs maatregel dle genomen Is.

Voor zover nodig wordt gepredseerd dat de volgende kosten ten laste van de verzekerden blijven:
• de kasten dle voottvioeien elt maatregelen om een gedekt schadegeval te voorkomen bij

ontstentenls van nakend gevaar of wanneer het nakend gevaar afgewend Is;
• de kosten die voortvloeien uit de laattljdigheid van de verzekerden, uit zijn nalatigheid om

preventiamaatregeien te nemen die vroeger al hadden moeten zijn genomen.

Deze lniresten, kosten en reddlngskosten worden Integraal door de verzekeraar gedragen, voor zover
het geheel van de schadeloosstelling en van de intresten, kosten en reddingskosten per
verzekerlngsnemer per schadegeval het totaal verzekerde bedrag niet overschrijdt.

Boven het verzekerde totaaibedrag worden de intresten en kosten enerzijds en de reddingskosten
anderzijds, elkeen afzonderlijk ten laste genomen tot beloop van:
• 495.787,05 CUR wanneer het verzekerde totaalbedrag lager Is dan of gelijk Is aan

2.473.935,25 EUR
• 455.787,05 EUR plus 20% van het deel van het verzekerde totaalbedrag wanneer dIt tussen

2.478.935,25 EUR en 12.394.676,24 EUR ligt;
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2.478.935,25 UR plus 10% van het deel van het verzekerde totaalbedrag boven
12.394.676,24 EUR, met een maxlrnunedrag van 9.915.740,99 ELIR als Intresten en kosten en
9,915.740,99 EUR reddingskosten.

Deze bedragen zijn gekoppeld aan de evolutie van het lridexcljfer der consumptleprljzen. Het
basîsindeacfer Is dit van november 1992, te weten 113,77 (op basis 100 in 19RS.
Het indexcijfer dat bij schadegeval zal worden toegepast Is dit van de maand dle de maand van het
overkomen van het schadegeval voorafgaat.

Art.7: Territoriale uitgestrektheid

De waarborg van deze overeenlçornst Is van toepassing op de gevolgen van de feiten die In de ganse wereld ,met
uitzondering van USA en Canada, plaatshebben In het kader van de activiteiten die de verzekerde uitoefent
vanuit zijn Belgisch kantoor.

Art. 8: Wijziging van het risico

indien er nieuwe wettelijke beschlkklngen met betrekking tot de beroepsactiviteit van de gerechtelijke
mandataris of de vereffenaar van verenigingen of vennootschappen, of met betrekking tot de burgerlijke
aansprakelijkheid van toepassing worden en een ernstlge wijziging van het risico meebrengen, hebben beide
partijen het recht om nieuwe verzekerinvoorwaarden voor te stellen.

in geval belde partijen niet tot een overeenkomst komen betreffende de nieuwe voorwaarden, dan kunnen ze
eik dit meedelen aan de andere partij door middel van een aangetekend schrijven.

Vanaf de datum van kennisgeving van dit aangetekend schrijven van de ene partij aan de andere, zal een terrni)n
van 60 dagen Ingaan. Op het einde hiervan zal het contract dan rechtsgeldig beëindigd zijn.

Art. 9 Aangifte van sctiadegeval

De verzekerden dienen de verzekeraar en/of de makelaar te verwitugeo, per aangetekend schrijven, binnen
een redelijke termijn en sowieso binnen de wettelijke termijnen vanaf het moment dat zij kennis hebben van
een schriftelijke kiacht. Zij zullen dan alle stukken, vonnissen of documenten die van aard zijn hun
berocpsaansprakellJkheid binnen het kader van de door deze polis verleende waarborgen te betrekken,
doorzenden.

k het gemeensdiappelijk belang van de partijen worden de verzekerden verzocht de verzekeraar en/of de
makelaar, zonder uitstei, In te lichten over elke emstige drolging met een klacht van aard hun
beroepsaansprakelljkheld in het gedrang te brengen, zonder te wachten tot de klacht uitdrukkelijk wordt
gesteld
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Art. 10 Dcwzending van stukken aan de verzekeraar en/of de makelaar

De verzekerden zullen op vraag van de verzekeraar en/of de makelaar, binnen de wettelijke terrrijnen, een
uitvoerIge nota bezorgen waarin zij een overzicht van de feiten en hun mening geven over de gegrondh&d van
de vordering,

De verzekerden zuilen, zonder uitstel, aan de verzekeraar en/of de makelaar alle documenten, kopies en nuttige
Inlichtingen verstrekken voor het vaststellen van de aansprakelicheden en de raming van de geleden schade,
zonder dat dit hen zou kunnen blootstellan aan schending van het beroepsgehelm.

Ingeval van diefstal, ontvreemding, verduistering. opiichting of misbruik van vertrouwen, zal aa snel mogelijk
klacht moeten IngedIend worden door de verzekerden, hetzij tegen de aansprakelijke voor de schade, hetzij
tegen onbekenden, behoudens bijzondere omstandigheden en met het akkoord van de verzekeraar.

j zullen alle gerechtelijke of bultengerechtelijke akten zo snel mogelijk van de kennlsname van hun
betekeningen aan de verzekeraar en/of de makelaar docrzenden.

Alt. 11 Leiding van het geschU

Voor zover de aansprakelijkheid vaststaat, verbindt de verzekeraar zich ertoe de geschillen met de grootst

mogelijke discretlete behandelen en, indien mogelijk, een niinnelljke schikking niet de schadelijder te treffen.

indien een schadegeval een gerechtelijk vervolg krijgt, burgerrechtelijk of strafrechtelijk, dan zal de verzekeraar

een lijst advocaten dia door de verzekeraar aanvaard zijn ter besduikking stellen.

De verzekerde zal onder hen diegene kiezen die met zijn verdedIging zal belast worden.

De aangeduide advocaten zijn zpedalisten in de materie van faillissementen, concordaten of vereffeningen.

De verzekeraar aanvaardt het geschil aan een scheldsgerecht te onderwerpen indiende schadeiljder en de

verzekerden hiermee akkeord gaan.

Bij strafrechtelijke verdediging, kunnende verzekerden zich, op eigen kosten, laten bijstaan door een raadsman

naar keuze, dle samen met de raadsman van de verzekeraar zal optreden.

Het contract wordt telkens voor een periode van drie jaar verlengd, tenzij het tenminste drie maanden voor de
einddatum door dn van de partijen, per aangetekend schrijven, wordt opgezegd.
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Ârtiz remle(s)

(In LUI», aksen

54

Er zal pas uitdrukkelijk dekking verleend worden als de verzekerden de infofiche ondertekend terugsturen naar
de makelaar waarbij zij hun keuze omtrent verzekerde limiet en soort mandaat hebben kenbaar gemaakt en
uiteraard dient de betaling van de premie uitgevoerd te worden. De ondertekening van deze infofiche geldt als
aanvaarding en dekking overeenkomstig de de$ddngwoorwaarden en premies van deze collectieve polis.

Reiularls$le:

Eik jaar Lal de verzekeraar, op basis van een lijst opgesteld op 1 oktober door de makelaar Ingevolge de
aangiften van de gerechtelijke mandaten door de verzekerden, een afrekenIrskwftantIe opmaken ter
regularletie van de premie van het afgelopen verzekerlngsjaar.

Op 01 augustus van elk laar zal de verzekeraar eveneens op basis van bovenvermetde lijst een voorlopige
kwitantie uitschrijven voor het voigende verzekelingsjaar.

soort mandflt

pro deo faillissement D

prodeofaillisserrient 1.250.000
-— 75

pro den faillissement 2.500.000 255
faillissement nletpro deo 1.2.50.000 144 - —

failssement niet pro deo 2.500.000 255
mandaat Inzake W.C.O 375.000 75

mandaat Inzake W.CO 1.250.000 144

mandaat inzake W.C.0 2300.000 255
ander mandaat — 1.250.000 - 144

ander mandaat 2,500.000 255
vereffening 250.000 34

vereffening 1.250.000 144 —

vereffening 2.500.000 255
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Art. 13 Betaling vail de ortoplge premie

De voorlopige premie zal door de makelaar betaald worden aan de verzekeraar met een driemaaridelijkse

fradionenng.

Art. 14 Wanbetaling van de premie

_____

Irigeval de bovenverrne!de permanente opdracht niet uitgevoerd of Ingetrokken wordt, zal de makelaar de

kwitantie voor incassering aan de verzekeraar kunnen terugzanden.

De premie, of het nog te betalen saldo ervan, zal dan betaalbaar worden binnen de 30 dagen na een

aangetekend henInner1nschrIjven van de verzekeraar.

8iJ niet betaling wordt de waarborg van onderhavige overeenkomst geschorst vanaf de eerste dag van de
maand waarvoor geen premie betaald werd. De verzekeraar zal erin dit geval zorg voor dragen dat de
verzekerden hiervan verwittigd worden.

De waarborg wordt opnieuw verleend daags nadat de verzekerde(n) zijn verbintenissen volledig is nagekomen.

Art. 15: Medeverzekerlng

De waarborgen en de hierboven vermelde premies worden als volgt tussen de medever keraars verdeeld:

AWANZ Banelvc (leidende maatschappij) 50 %
Ethlas ( modovorzekeraar) 20 %
A.l.G. Europe (medoverzekeraar) 20%
AXA (modevorzekeraar) 10%

De vooriapige premies ( en de reguiadsatie)worden in hun totaliteit door de maatschappij Al.UANZ Benelux

geînd, dle voor de verdeling tussen de medeverzekeraars, volgens hun aandeel, zal instaan.

De verzekering wordt aangegaan zonder hoofdelijk heid tussen de medeverzekeraars, dle geacht worden eik
indMdueel en per afzonderlijke polis te contracteren.

Eenvormigheldshalve komen de partijen overeen zich uitsluitend te gedragen naar de voorwaarden van huidlge
overeenkomstwaarvan zij erkennen een afschrift ontvangen te hebben.

14
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Het beheer van het contract wordt aan de maatschappij ALUANZ Benelux toevertrouwd, die alleen gerechtigd is
de bijvoagsels op te stellen, de eventuele opzeg van het contract te betekenen en sdiadegevaflen te regelen en
dit In naam en voor rekenIng van de medeverzekeraars.

Deze laatsten zullen de mogelih&d hebben het beheer door een mandetari5 naar hun keuze te laten volgen,

maar verklaren zich te schikken naar de beslissingen van de leidende maatschappij. zowel wat de toepassing van
het contract als de vaststelling van het bedrag van de schadevergoedingen betreft.

Alle aangiften van een schadegeval en alle nuttige stukken zullen slechts geldig zijn als ze aan de maatschappij
ALLIANZ Benelux en/of de n,akefaer gericht worden.

Art. 16: Aanvang gewijzigde wording —Vervaldag

Deze bijzondere voorwaarden ( de gewijzigde word lng zijn van toepassing per 01/01/2019,

De eindvervaldatum van het contract Is vastgesteld op 01/09/2019
De vervaldag Is vastgesteld op 01/09.

Art, 17: Economische sancties

Hetverzekerlngscontract biedt geen enkele dekking of prestatie voor deze of enige andere Verzekerde
Activiteit, in de mate dat het toekennen van deze dekkIng of prestatie erge toepasselijke wet, sanctie of
reg(ernenterlng van de Verenigde Naties en/of de Europese Unie en/of om het even welke andere nationale
wet of regie mentering schenk met betrekking tot economische of commerciële sancties.

Art, 1$ Exdulvite1t

Huidige polIs bestaat uit de algemene voorwaarden MUabllity Plan AD 1099 NL.06/2015”, welke gelden als basis
de waarborg BA Uitbating en de administratieve bepalingen van het contract en er inherent deel van uItmaken,
en welke aangevuld, gewijzigd of verduidelijkt worden — voornamelijk wat de waarborg
beroepsaansprakelljkheld betreft - door de bijzondere voorwaarden van deze collectieve poll! die met makelaar
Concordia worden onderhandeld ten voordale de leden van Pro Mandato vzw.

Deze polis Is het resultaat van de ecclusleve onderhandelingen tussen enerzijds de makel.,, Concordia en
anderzijds de verzekeraar Ailianz Benelux NV.

De bepalingen en voorwaarden van deze collectieve polis zijn bljgevolg exclusief eigendom van
laarstgenoemden tijdens de volledige duur van het beheer. De polis kan In geen geval gemandateerd worden
ten voordele van een andere verzekeringstussenpersoon. indiende verzekeringnemer van tussenpersoon wil
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randeren moet hij bijgevoig deze overeenkomst opzeen rn de vorm en de termijn dle contractueel

vastgelegd zijn of voortvloeien uit de wet van 4april2014 op de verzekeringen. Makelaar Concordla behoudt

het exduslef recht op het beheer van de overeenkomst en ook het recht op commissies tot de datum waarop de
opzegging ingaat, datum waarop aan de verzekerlngnemer, indien hij dit wenst, een nieuwe overeenkomst

,1gens de bepalingen en voorwaarden van Aiiianz eenelux NV zal worden voorgesteld.

Opgemaakt te Cent, op 19/04/2019.

De Verzekeraar(s),
Namens

AlIianz genelux nv.
(aandeei 50%)

COPPENS
KARINE

01git&iygned buCOPPENS KARINE
oaEu=AIIIani,

aII=kaeXcppensIIIdnLbe
crucOPPENS KARINt
0te2O19.O4.19 1149OO+O2’OO’

-

—-

1

4-47

Ettilas
(aandeel 20%)

_SkD ji

A.l.G. Europe —

(aandeel 20%)
/ hIvy

AXA
(aandeel 10%)
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Bescherming van de persomsgegever.

Voorafgaande opmejidn

Als u de verzekerde bent van de verzekerfrigsovereenkcnist die u gaat ondersçhrjven, nodigen wij u uit deze
nota met uitleg aandachtig te lezen.

Als de verzekezirigsovereenkomst wordt onderschreven ten gunste van andere personen dan uzelf (bijvoorbeeld
de werknemers of bedrijfsleiders van uw onderneming, een of meer derden, ...), blijven de rechten en
verplichtingen dle deze nota beschrijft volledig van toepassing, behalve voor het akkoord over de verwerking
van de persoonsgegevens over de gezondheid. In dat geval kunnen alleen de personen ten gunste van wie de
verzekerlngsavereenkomst wordt onderschreven hun akkoord geven. Indien wij in het raam van risico-evaluatie
of schadebeheer gegevens zouden moeten Inzamelen bij deze personen, zuilen zij lrigellctit worden over ons
beleId bij het beheer van persoonsgegevens. Bij de verwerking van gegevens over de gezondheid, zullen wij hun
instemming Vragen.

Alilana Benelux wte dJn wij?
Afliariz Benelux Is uw verzekeraar of streeft ernaar uw verzekeraar te worden om u te beschermen tegen
uiteenlopende risico’s en u te vergoeden waar nodig. Om onze rol als verzekeraar goed te kunnen vervallen,
hebben wij een aantal persoonlijke gegevens van u nodig. Deze nota legt uit hoe en waarom wij uw persoonlijke
gegeven5 gebruiken. Wij nodigen u uit deze tekst aandachtig te lezen.

Waarom gebruiken wij uw peroonlljke gegevens?

Wij verzamelen en gebruiken uw persoonlijke gegevens uitsluitend voor:
- de evaluatie van het risico dat uw contract verzekt,
- het beheer van de commerciële relatie niet u, uw makelaar of de conimerclêle partners, via lnternet en de
sociale netwerken, indusief de promotie van onze verzekerlngsproducten, gedurende en na het einde van onze
contractuele relatie,

- het beheer van uw wrzekerirspoils of de eventuele schadegevalien dle uw contract dekt,

- de verplichte verzending van informatie over uw verzekerlngssituatfe,
- het toezicht op de verzekeringsportefeullie van onze onderneming,
- de preventie van misbruiken en verzekeringafraude.

Geen enkele wettelijke bepaling verplicht u ertoe ons de persoonlijke gegevens te verstrekken die wij vragen.
Maar als u ons dle gegevens niet verstrekt, zullen wij uw verzekeringspolis of uw scliadegevallen niet kunnen
beheren.
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Voor elke van d hierboven opgesomde doelstellingen worden de gegevens ingezameld en verwerkt:

in overeenstemming met de wetgeving op de bescherming van de persoonsgegevens,

- op basis van de wetgeving die geldt voor verzekeringen ofwel met uw instemming.

‘Mj delen deze gegevens met sommige van onze diensten binnen het strikte kader van hun taken, Het gaat om

medewerkers van de diensten contractbeheer of sizhadegevatlen, de Juridische dienst en compliance (controle

van de conformitelt) en de interne audit Binnen de afgebakende context van de opgesomde doelstellingen en
voor zover noodzakelijk, delen wij uw persoonlijke gegevens ook met uw makelaar1 onze herverzekeraar, onze

auditeurs, deskundigen, juridisch adviseurs en met de Belgisdie of buitenlandse administratles (pensioenen,

Belgische of buitenlandse belastingoverheden In het raam van onze reporting verplichtingen FATCA en CR5,
socIale zekerheid, coritroleoverheden.

Om ,drheldsredene, en om uw gegevens op te slaan of onze informaticatoepassingen te beheren, moeten wij

uw persoonsgegevens soms over&agen aan een andere gespecialiseerde vennootschap van de Groep Alliana

binnen of bulten de Europese Unie. De Groep AIllanz heeft voor deze overdrachten zeer strenge regels bepaald
dle werden goedgekeurd door de overheden voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en dle Alliana
Benelux naleeft, Deze regels makende verbintenis uit dle de Groep Alllanz en Alllanz Benelux zijn aangegaan om

de verwerking van uw persoonsgegevens op een correcte manier te beschermen, waar dle zich ook bevinden.

Welke rechten hebt u op het gebied van uw persoonsgegevens?
• het recht van toegang.
• het recht dle te laten verbeteren Indien zij onjuist of onvolledig zijn,

- het recht dle te laten wlssen In bepaalde omstandigheden, bijvoorbeeld wanneer zij niet langer noodzakelijk
rijn voor het doel dat werd nagestreefd bij hun inzameling of verwerking.
-het rechtop beperking van devenNerking in sommige omstandigheden, bijvoorbeeld de beperking van het

gebruik van gegevens waarvan u de juistheid betwist in de periode waarin wij die moeten controleren,

- het recht een idacht In te dienen bij de bevoegde overheid,
- het recht u te verzetten tegen de verwerking,
- het rechtop overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens, meer bepaald het recht om uw persoonsgegevens

In een gestructureerde, gangbare en leesbare vorm te verkrijgen of dle onmiddellijk aan een andere
verwerldngsverantwoordellike over te dragen,

- het recht uitleg te krijgen over geautomatiseerde beslissingen,
- het recht om uw instemming met de verwerking van uw gegevens op eik moment In te trekken.
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Profilering en geautomatiseerde besluitvorming.
In samenwerking met onze externe partners verzamelen wij gegevens In op sociale netwerken, om profielen te
bepalen van prospecten naar wie wij commerclIe aanbiedingen versturen en dle deze laatsten altijd kunnen
weigeren. In overleg met de betrokkenen verzamelen wij soms ook geolocat!egegevens.

‘Mj geven klanten of prospecten soms ook toegang tot premicherekeningsmodules zodat 21] prijzen kunnen
vergelijken en contact opnemen met een makelaar van hun keuze of met ons, of tot moduies om hun financieel
profiel af te lijnen en zo te bepalen of onze belegglngsverzekeringen interessant kunnen zijn voor hen en dan
eventueel contact opte nemen met een makelaar van hun keuze of met ons.

De klanten en de prospecten hebben altijd het recht ons meer uitleg te vragen over de logica van deze modules
of profilering.

Bewaring van uw persoonsgegevens.

Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang als noodzakelijk voor de hoger aangehaalde doelstellingen of zolang
een wet dat eist. De bewaartermijn van contractgegevens of gegevens over schadebeheer eindigt na afloop van
de wettelijke verjaringstermijn dle volgt op de afsluiting van het laatste schadegeval dat gedekt Is door de
wrzekeringsovereenkomst. De bewaartermijn verschilt dus sterk van verzekering tot verzekering.

Vragen, uitoefenIng van uw rechten en klachten.

Al uw wagen over de verwerking van uw persoon5gegevens stuxt u ofwel via mail naar pïiy@alIIanz,b,
ofwel via de post naar: AlHanz Benelua nv, JuridIsche dIenst en cornpilance/Gegvensbescherming,
Lakensestraat 35, 1000 Brussel, Beigl. Geileve ons ook een recto-versokopie van uw identiteitskaart te sturen.
Wij antwoorden u persoonlijk. Elke klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens kan u naar de
bovenstaande past- en mailadressen sturen, of naar de Gvensbesdiermingsautoritett ukpersstraat 35,
1000 Brussel, www.privacycommisslon.be.

Specifieke toestemmIng.

Verwerking van gegevens over de gezondield.

Door uw verzekerlngscontract te ondertekenen, stemt u uitdrukkelijk In met de verwerking van de
persoonsgegevens over uw gezondheid door de Medische dienst van onze maatschappij en door de personen
dle daartoe gemachtigd zIjn, Indien de verwerking noodzakelijk Is voor het beheer van het contract of een
schadegeval. Zonder de toestemming voor de verwerking van gegevens over de g zondheld, kunnen wij uw

verzekeringspolis onmogelijk beheren Indien het gaat om een lichamelijke waarborg of een schadegeval
gezondheid. De personen ten gunste van wie u een verzekering hebt onderschreven, zuilen wij Inlichten en ook
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hun akkoord vragen voor de verwerking van hun persoonsgegevens over de gezondheid bIj het beheer van

risko-evaluatie of van een eventueel schadegevaL

Voor meer Informatie kan u altijd terecht op de pagina “Beschervnlngvan persoonsgegeven&’ van onze website

______________
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