
GENERATI

Contrâct B.A. ONDERNEMINGEN

BI.'ZONDERE VOORWAÀRDEN
CONTRACT Nr. GCo62429

Exernplaar van de verzekeringsnemer

PAGÏNA 1

Verzekerings-
nêmêt

DE ATGEMENE \ZERENIGTNG VAI{
BEROEPSJOT'RNÀI,ISTEN IN BELGIE
ZENNESTRAAII 21
lOOO BRUSSEL

0220]-8768

00D

BeniddeLaar B\ZBÀ AON BEI¡GIIJM
I(APITEIN IÍAENHOUTSTRAAT 77A
9830 SINT-MÀRTENS-I,ATEM
EeI. 09/248.85.11

Agent : OO7L4

Data van het
contract

AANVANG
AFLOOP VAN HET CONTRACT
JAARLÏJKSE VERVALD.AG
PREMIEBETALTNG

o! /70 /2076
oL/r0/2071
or/70
Jaarlij ks

Risico VERZEKERDE ACTIVITEITEN

LÏGGING

: JOURNALÏSTIEK

: ZENNESTRAAT 21
lOOO BRUSSEL

Vì¡AARBORGEN EN VERZEKERDE SOMMEN (in EUR)

Burg'errechteli j ke aansprakeli j kheid
uitbating (per schadegeval)

T,ichanelijke, Stoffelijke en
Onstoffeli j ke gevolgschade
vermengd

Burgrerrechteli jke aansprakeli jkheid
na levering of werken (per sctradegeval
en per verzekeringsjaar)
Uitgesloten uit de waarborg

U3-tbreidingen

foevertrouwde voorwezpen
Uitgesloten uit de waarborg

Rechtsbij stand
Verzekerde bedragen

1 .250.000, 00

12 .500, 00
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1-2 . 500, 00

125.000, 00

Premies Jaarlíj kse premie (zonder belastingen, j-n EUR)

Vanaf 07/L0/2071 0,00

VrijstelJ.ingen VRIJSTELLINGEN ZIJN VAN TOEPASSING VOOR HET CONTRACT
(per schadegeval )

B.A. uitbating

500,00 EUR voor alle schade andere dan lichamelijke

Beroepsaansprakeli. j kheid

500,00 EUR voor a1le schade.

C]-ausules DE VOLGENDE CLAUSULES ZI.]N VAN TOEP,ASSTNG VOOR HET CONTRACT

BESCHERMING VÃùI DE PERSOO!{LIiIKE LEVENSSFEER

De weÈ beÈreffende de verwerking van persoonsgegevens van I december
1992 is van toepassing op de verwerking van de hierin vermelde
gegevens. Deze persoonsgegevens worden verwerkt door en onder verant-
woordelijkheid van Generali Belgiun N.V., Louizalaan 149, 1050 Brussel
net het oog op : heÈ globaal beheer van de verzeke¡ingspolissen en het
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klantenbeheer.
De wet voorziet in het, recht op toêgang en verbetering hiervan bij
Generali Belgiium N.V., Ce]- Prívé Leven , en in de nogelijkheid orn het
operrbaar register van de geaulomatíseerde verwerki-ngen van persoons-
gegevens te raadplegten bi.j de Conmissie voor de Bescherning van de
Persoonlijke Levênssfêer.

BETA],ING VA}q DE PREMIE

Bij het opstellen van het. contracÈ werd ook rekening gehouden meÈ
de informatie opgenomen j.n de bijzondere voorwaarde¡n. De betaling
vân de premie zal worden beschouwd als bevestiging van de correct-
heid van de verstrekte ínfo¡matie en een aanvaarùing van de alge-
mene en de bijzondere voorwaarden van dit conèract (bijvoegsel).

Preciseringren

VERZEKERDEN

Voor de toepassingi van deze polis, verstaat men onder "verzekerden" :

- de beroepsjournalisÈen, díe lid zijn van de ÀVEIB en in hun hoedanigheid
van beroepsjournalist erkend en beschermd zi-jn door de IVet, van 30 decenber
1963
- de journalisten van beroep, die 1id zijn van de V,IPF en in hun
hoedanigheid van journalist van beroep erkend ên beschermd zijn door heE
Koninklijk Besluit van L2 april 1965
- de sÈagiairs van de AVBB die in deze hoedanigheid zijn toegelaten
- de persnedewerkers, verbonden aan de algenene nieuwsmedia zijnde de
correspondenten dj.e in bijberoep journalistiek werk verrichten voor
kranten, magazines en omroepen en úie 1id zijn van de WiI
- de journalisten die in het kader van hun beroep als scheidsrechÈer
opÈreden
- * de verzekeringsnemer zelf

* de voorziÈter en de bestuursleden van de AVEIB
* a1le door de AVE¡B gêmandateerde of afgevaardigde personen voor de

verschillende opdrachten die hun werden eoevertrouwd en die verband
houden net de algemene opdrachÈ die eigen is aan en voortvloeit uit.
hun specifieke functies

- zodra aJ-J-e journalistan die deel uit¡naken van eên associatie of
vennootschap van journalísten, onder ¡ueLke vorm ook, toegetredên zijn tot
deze polís en er de premíe van betaald hebben, wordt de waarborg van deze
polis uitgebreid tot de burgerlíjke aansprakelijkhe5-d die eventueel ten
laste kan gelegd worden van de associaÈie of vennootschap van
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journalisten, waarin de verzekerden hun beroepsactiviteit. uiÈoefenen en
rúa.arvan zij deel uitmaken ern van hun personeel, voor schade veroorzaakt.
door de verzekerden of hun personeel.

De verzekerden kunnên zowel natuurlijke al.s rechÈspersonen zijn.

Voor de toepassingi van deze poJ-is, verstaaÈ men onder t'journalist"
beroepsjournalísten, journalisten van beroep, stagiairs en
persmedewerkers .

Deze journalísten kunnen :

- Loontrekkend zijn, d.w.z tewêrkgesteld in het. kader van een
bertiendecontract. en waarvan de lonen onderworpen zijn aan de Socia]-e
Zekerheíd of
- Zelfstandíg zL)n, d.w.z- niet tewerkgesteld in heè kader van een
bediendeconlract.

BEDRAG VÃI{ DE PREMTE

De waarborgen (inclusief de waarborg rechtsbijstand) zijn verworven door
de journalistsen die tot deze polis zijn toegetreden, tegen betaling van
een jaarpremie van 250,00 euro inclusief verzekeringstaksen per
journalist.
Ieder journalist zal elektronisch en persoonlijk intekenen op zijn polis
op het gepaste moment, en voor een periode van ninínun 12 naanden
( . Hij krijgt per nail voor de
betrokken peri.ode een Insurance certificate.
De mininumjaarprenie bedraagÈ op 3O/O9/2O18 12.500,00 euro inclusief
verzekeríngstaksen en is berekend op êen aanLal- aangesloten journalisten
van 50 (de nininumpremie voor heÈ eerste )aar O1/LO/2OL6-30/09/2OL7
bedraagt 6.000,00 euro inclusief taksen).

BETALÎNE VAN DE PREMIE

De totale jaarpremie wordt betaald door de verzekerden. De
verzekeringsnemer staat op 30/09/2018 garant voor de betaling ven eên
ni.nimunprenie geJ-ijk aan 50 aengesloten journalisten.

SPEC IAT,E UIT SLUI T ING IN BEROE PSAAÀTSPRJAKEL I JKHE ID

De schadelijke gevoJ.gten van de laatÈijdige uitvoering van een bestelJ-ing
of een prestetie ven een journalist zijn uitgesloten, behalve a1s ze zijn
veroorzaakt door eên ong:eval in het. kader en tijdens de uítvoering van de
verzekerde activièeiten.
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ContractuêJ.e Beroepsaansprakeli j kheid

AJ.s uitbreiding op de Algenene Voor¡'raarden, verzekeren wij de contractuele
beroeps- en burgerlijke aansprakelijhheid van de verzekerden voor schade
aan derden door professionele fouten tijdens het, uitvoeren van hun
beroepsbezig:heden a1s expert.

Onder professionele fouten, verstaan wi-j een fout, een vergissing,
verzuin,nalatigheid, rechtens of feiteJ.ijk, elke overtredíng van de
weÈtelijke bepalingen, reglenentair of statutair begraan tijdens de
uitoefenj.ng van de beroepsbezigheden zoals hieronder beschreven.

Wij vergoeden onder deze waarborg:
- lichaneJ.ijke schade
- stoffe1ijh schade
- onstoffelijke gevolgtschade en zuivere immateriêJ-e schade neÈ een

maximaleÈussenkomsÈ van 500.000,00 euro pêr schadegeval en per
verzekeringsjaar.

Deze waarborg: is enkel greJ.dig voor acties diê ingêsteld worden Èegen de
verzekerden qebaseerd op ongrunstige feiten die zich tijdens de looptijd
vandeze polis voordoen. De vorderingen die onder onze eandacht. werden
gebracht ¡neer dan 36 maanden na de opzeg van de polis zijn nie! meer
verzekerd.

*Uiès]-uitingen

ÀJ-s uitbreiding op de uitsluiÈingren in de .AJ.gemene voorwaarden, worden ook
niet gedekl:
- schade die voorzienbaar v¡as voor de verzekerde en voor diegienen hij
g:een voorzorgsrnaatregelen genomen heeft. welke specifiek ziln voor het.
beroep
- indien er een andere verzekering is, zaL de waarborg pas verleend worden
na de interventie en uitpuÈting van de verzekerde bedragen voorzien door
deze andere verzekering
- aansprakelijkheid lregêns opzettelijke of frauduleuze overtreding van de
wetten, decreten, reglementen en praktijken
- aansprakelijkheíd voor openbaarnaking van beroepsgreheinen of
vertrouwelijke ínfornaÈíe
- de verantwoordeJ-ijkheid voor het financj-èJ-e beheer van het. kantoor,
financiê1e operaties, heÈ bewaren van geld en waardepapieren, de
onvermogendheid om Èe betalen, verduistering of retentíe van betwiste
honoraria
- het geschiJ- in beteling ven prestatiekosten
- de schade aan roerende en onroerende goederen r.raarven de verzekerde
eigenaar is, huurder, gtebruiker of bezièter
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- schade tên J-este van de verzekerde van de tienjarige aansprakelíjkheid
krachtens de artikele¡ L'792 en 2270 van het Burgerlilk ltetboek
- schade aJ-s gevolg van handelingen zoals financiêle transactiês,
verduistering, nisbruik van vertrouwen, oneerlijke concurrenÈie of
schen*ing van intellectuelê eigendonsrechten zoals handelsmerken,
octrooien, tekeningen, node1len of auleursrechten
- schadê als gevolg van financièle insoJ-ventie van de verzekeringsnemer
en/of zijn nedewerkers
- de bindíng van het rendenent of de efficiéntie en, in het algeneen, de
verplichting van de contracten die betrekking hebben op het te behalen
resu]-taat.
- de schadeclausules voor zover deze de geleden schade overÈreffên.

TÍij vergoeden echter we1:
- schade in verband met de voorvernoemde uitsluitingen veroorzaakÈ aan
derden indien de veranÈwoordelijke een stagiair is, een nedewerker of een
bediende waarvoor de verzekeringsnener als verantwoordelijk gtesÈeld wordÈ,
en dat, een rechtssvordering tegen de persoon clie veranÈwoordelijk is
ingesteld kan worden.

*Trigger: claims made

De waarborg is van toepassing op het geval- waarbij een derde schriftelijk
een schadevergtoeding vordert, Èijdens de geldigheidsduur van de
verzekeringsovereenkomst, bij de Verzekeraar, voor een schadegeval dat'
evenzeer plaaÈsvond tijdens de looptijd van het contract.

BJ.ijft uitqesloten: de schade die voortvloeit uj.t een feit. of een
gebeurtenis i¡aarvan de verzekeringsnemer kennis had of had moeten hebben
bij de onderschrijvíng van het, contract.

AJ-l-e vorderi.ngen díe voortvloeien uít éénzelfde verwekkend feit,, worden
beschouwd als één en hetzelfde schadegreval, dat geacht wordt te ziln
overko¡ren op de datun van het voorvallen van de eergte vorderíng.

De waarborg strekt zich eveneens uit Lot vorderingen ingediend gedurende
een termijn van 36 maanden na het einde van het huidig contract., voor
zover:
- deze vorderingien betrekkinq hebben op eên schade die zich vóór het. ej.nde
van het contracÈ heeft voorgedaan, en
- het risico niet, door een andere verrzekeraar wordt gedekù.

Deze posÈerioriteÍtswaarborg wordt. verleend, per schadegeval, tot beJ-oop
van heÈzelfde bedrag a1s voorzj-en in de bi.jzondere voorwaarden en toÈ
beloop van het nog beschikbare bedrag van het laatste verzekeringsjaar.

Preciseringren
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.Algrenene Voorwaarden GENERjALI : B.A. Bedrijf G82553 +
Beroepsaansprakelí j kheid.

OPTIONETE DEKKINGSUITBRE ID TNG VOOR USÀ,/CÀ}TADA

Voor zover i.n de bijzondere voorwaarden nadrukkelijk verneld, is verzekerd
de aansprakelijkheid van verzekêrde voor schadegrevallen tíjdens de
verzekerinqsperiode in verband met het leveren van diensten, producten een
afnemers in USÀ en/of Canada en/of in verband met heÈ uitvoeren van werken
in USÀ en/of Canada.
Voor deze vraarborguiÈbreidíng wordt, het, volg'ende overeengekonen:
1) Het verzekerde bedrag omvat. het totaal aan schade, (weÈtelijke) rênte,

reddíngskosten, verdedigringskosÈen, expertisekosten en a3-J.e overige
kosten en uitgaven om een zaak te onderzoeken en te verdêrligen

2) De vrijstelling is tevens van toepassing op a1le hierboven genoende
kosten

3) Bl.ijft uitgesloten:
- punitive en exenplary danages

sponsorEhip ].iabi].ity
- advertisinq liability

fetal- alcohol slmdrone
- uitkeringen in verband met werkgeversaansprakelijkheid,

arbeidsongevallen (fouten in) tewerkstellingsaangelegenheden en
beroepsziekten

- schade in verband met, voorgvloeiende uiÈ of als gevolg: van
nilieuaantast,ing

- zuiver onstoffelijke schade en onstoffeJ-ijke schadê die het, gevolg
is van niet. gedekte J-ichaneJ-ijk ofstoffeJ-ijke schade

- geen enkêJ- vor:íi van hold harnles agreement.
- de c].ausule rrvendors endorsment, en additional insured vendors"

Trigger :claíns nade

Specifieke vrijstêJ-J-ing : 2.500,00 euro

Bijprenie : 25O,00 euro inclusief verzekeringsÈaksen per journalist
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De Algemene Voorwaarden toepasselijk op dit contract dragen
vol-gende referentie G82553.
Deze zi)n beschlkbaar op vraag of via onze website :

wwh¡. general i . be/ al genene-voorwaarden . html .

Tn dubbel opgemaakt te Brusse.l-, op 09/O2/20\1

DE \ZERZE¡GRTNGSNEMER DE T{AATSCI{ÀPPIJ

Generâli Belg¡um NV - Mââtschåppelijk Kapitaal 40.000.000,00 EUR - BTW - KBo'nr. (BE) 0403.262.553 - RPR Brussel
M.generåli.be - Louizalaan 149 - 1050 Brussel - E-mâil servicedesk@geneali.be - Tel.: 02 403 89 00 - Fåx 02 403 88 99
Eventuele klachten kan men melden via volgend e-ma¡ladres: beheer.klâchten@generali.be.
Veuekeringsondememing toegelaten onder ædenr. NBB (Nat¡onale Bank v8n Belgiè) 0'145 (KB van 04/07/1979 - BS van 14107h979\
Bedrijf dat deel u¡tmaakt van de Generål¡ Groep, ingeschrewn in het ltaliaanse register van de veuekeringsgroepen onder hel nummer 026.


