
VERZEKERING BURGERLIJKE 

AANSPRAKELIJKHEID BA MEDISCHE 

EN PARAMEDISCHE BEROEPEN



Beroepsaansprakelijkheid 
Als zorgverlener geeft u advies en verleent u zorg aan uw 
patiënten. U maakt een beroepsfout of stelt een verkeerde 
diagnose? Dan verdedigt DVV uw belangen. En als u 
aansprakelijk gesteld wordt, komen wij tussen om het 
slachtoffer te vergoeden.
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DVV verdedigt u 
Dankzij de verzekering BA voor (para)medische beroepen 
staat u er nooit alleen voor. Met de hulp van experts en 
advocaten verdedigt DVV uw belangen bij schade aan 
derden.

Speciaal voor u, waar u ook werkt
Of u nu in uw praktijk bent of op huisbezoek bij een patiënt, 
u bent gedekt.

waarborgen om te  
beantwoorden aan uw noden

BA Uitbating
U bent gedekt voor schade aan uw patiënten als gevolg 
van een fout of nalatigheid van uw kant tijdens de 
uitoefening van uw activiteit die niet gelinkt is aan een 
medische handeling of een foute diagnose.
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Ook voor groepspraktijken 

Samenwerken heeft veel voordelen. Bij DVV verzekert u alle 
vennoten en personeelsleden in één en dezelfde polis.

Toevertrouwde goederen en dieren 
Deze waarborg verzekert schade aan materiaal gelinkt aan 
de uitoefening van uw beroep  dat u werd toevertrouwd door 
een derde . Schade aan dieren die u toevertrouwd werden 
voor zorgverlening is ook inbegrepen in deze waarborg. DVV 
vergoedt dan de eigenaar.

BA Na levering 
Deze waarborg is vooral interessant voor apothekers en 
zorgverleners die producten verkopen. Met de BA Na levering 
bent u gedekt  als een product dat u verkoopt schade 
veroorzaakt aan een patiënt. De dekking geldt zowel voor 
producten die u doorverkoopt als voor producten die u zelf 
vervaardigt. 

Rechtsbijstand 
DVV vergoedt uw kosten van civiele en/of strafrechtelijke 
verdediging en burgerlijk verhaal als een geschil voor een 
rechtbank of vrederechter komt. Ook de kosten van o.a. 
experten in het kader van een arbitrage zijn gedekt.

Lichamelijk ongeval Patiënten
DVV betaalt snel een schadevergoeding aan uw patiënt als zij of 
hij het slachtoffer is van een ongeval dat zich heeft voorgedaan in 
uw praktijk of bij uw patiënt tijdens uw huisbezoek. 

Lichamelijk ongeval  
Na agressie
Een verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid dekt meestal 
schade aan derden. Met de optie ‘Na agressie’ wordt u vergoed als 
u te maken krijgt met agressie, ongeacht de plaats waar u zorg 
verleent.
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opties om uw dekking  
te vervolledigen 

> Bijkomende informatie

Voor wie?

Gediplomeerde zorgverleners hebben een verzekering 
BA medische en paramedische beroepen nodig. Denk 
bijvoorbeeld aan artsen en tandartsen, maar ook 
paramedische beroepen (kinesisten, bandagisten, 
diëtisten,…). Ook voor apothekers en dierenartsen is 
dat het geval.

Welk soort schade zijn gedekt? 
De BA medische en paramedische beroepen vergoedt 
de volgende type schadegevallen.  Hieronder een paar 
voorbeelden van schadegevallen die vergoed worden :

• Lichamelijk: letsel na een val in uw praktijk, 
allergische reactie of brandwonden door het 
toedienen van een behandeling.

• Stoffelijke: schade aan een jas van een patiënt 
door contact met een substantie.

• Onstoffelijke: door een sterke allergische 
reactie kan de patiënt die werkt als zelfstandige 
zijn activiteit niet meer uitoefenen en lijdt hij 
inkomensverlies.

!  De tuchtrechtelijke geschillen en geschillen over 
honoraria zijn niet gedekt.

 Als u materiaal huurt of leent voor het toedienen 
van zorg, bent u gedekt. 

!  DVV komt enkel tussen als u burgerlijk aansprakelijk 
bent. DVV verdedigt u en vergoedt de derde partij 
indien nodig.

!  Een franchise en een maximale vergoeding zijn van 
toepassing. De bedragen staan duidelijk vermeld in de 
algemene voorwaarden en de bijzondere voorwaarden 
van uw contract.

Welke risico’s zijn niet gedekt 
door deze verzekering ? 
• Opzettelijke fout en kennelijke grove fout.
• Onwettelijke uitoefening van de geneeskunde en 

uitoefening van deontologisch verboden activiteiten.
• Het gebruik van gevaarlijke of verouderde 

behandelingstechnieken.

!  U vindt alle uitsluitingen in de bijzondere en algemene 
voorwaarden die beschikbaar zijn bij uw DVV-consulent.

Bijkomende opties 
U hebt de mogelijkheid om uw BA medische en paramedische beroepen 
uit te breiden met twee extra waarborgen.
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De duur van de verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid medische en paramedische beroepen wordt vermeld in de bijzondere voorwaarden. Op de jaarlijkse vervaldag wordt uw contract 
telkens stilzwijgend verlengd voor de duur vermeld in de bijzondere voorwaarden. Raadpleeg www.dvv.be of contacteer uw DVV-consulent voor de algemene voorwaarden, IPID en de eventuele 
limieten van de dekking van de verzekering BA medische en paramedische beroepen. Vooraleer een contract te ondertekenen is het belangrijk dat u kennis neemt van deze documenten. De 
bijzondere en algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures. Voor een offerte of meer informatie over de franchise, de gedekte goederen, de eventuele limieten en 
uitsluitingen van de dekking en voor de contactgegevens van de klachtendienst, kan u terecht bij uw DVV-consulent of op www.dvv.be. 

Wij streven er elke dag naar om u de beste service te bieden en de verwachtingen van onze klanten liggen ons bijzonder nauw aan het hart. Laat het ons dus zeker weten als u niet helemaal 
tevreden bent. Hebt u een klacht, contacteer dan best eerst uw DVV-consulent of uw relatiebeheerder. Anders kan u ook contact opnemen met de dossierbeheerder. Ze zullen de tijd nemen 
om naar u te luisteren en om samen met u een oplossing te vinden. Indien geen oplossing gevonden wordt of het voor u niet makkelijk is om uw klacht te melden bij uw contactpersoon, kan 
u rechtstreeks terecht bij de Klachtendienst van DVV verzekeringen, Karel Rogierplein 11 in 1210 Brussel, of per mail naar klachten@dvv.be. Bent u niet tevreden met de oplossing? Dan kan u 
contact opnemen met de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35 in 1000 Brussel, of via e-mail naar info@ombudsman.as. Meer info op ombudsman.as. U behoudt altijd het 
recht om een gerechtelijke procedure te starten bij de bevoegde Belgische rechtbanken.

DVV is een merk- en handelsnaam van Belins NV, Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder het nummer 0037 - RPR Brussel BTW BE 0405.764.064 - IBAN BE59 0689 0667 8326 -  
Karel Rogierplein 11 in 1210 Brussel - NL - S328/3007 - 10/2021

Nog 5 goede redenen om DVV te kiezen voor uw verzekering  
BA medische en paramedische beroepen!

1 Geen lange procedures meer. Dankzij de optie Lichamelijk ongeval Patiënten ontvangt de patiënt 
snel een forfaitaire schadevergoeding. 

2 Uw activiteit evolueert, uw contract ook. U kan een nieuwe vennoot verzekeren via dezelfde 
polis BA medische en paramedische beroepen, zelfs als u een ander beroep uitoefent. Spreek 
erover met uw DVV-consulent zodat zij of hij de dekking kan aanpassen.

3 Met de optie Lichamelijk ongeval Na agressie kan u op DVV rekenen voor een snelle vergoeding 
van uw schade.

4 U bent verzekerd in uw eigen praktijk en ook bij uw patiënt thuis.

5 Uw DVV-consulent begrijpt u, zij of hij is ook zelfstandige. Nu of later, voor advies of bij schade, 
uw consulent is er altijd voor u.

Vragen of hulp nodig?
Uw DVV-consulent staat voor u klaar. 

Elk individu is verschillend en geen enkel leven is hetzelfde. Daarom stellen meer dan 1.000 DVV-consulenten alles 
in het werk om voor u te zorgen. Dag na dag. Elke seconde van de week. Zij helpen u beslissen over uw verzekeringen 
of raden u de verzekering aan die het best bij u past. Hebt u een schadegeval? Dan regelen zij uw schade snel, 
efficiënt en correct.


