INFO FICHE DOCEO – BA BEROEP LEERKRACHT
Gedekte schadegevallen + voorbeelden
De maatschappij dekt de letselschade veroorzaakt aan leerlingen die onder zijn gezag staan en de letselschade
en zaakschade aan andere derden dan de onder zijn gezag staande leerlingen, voor zover de aansprakelijkheid
van de verzekeringnemer als leerkracht en/of van zijn helpers betrokken is.
De maatschappij dekt ook de verantwoordelijkheid van de verzekeringnemer indien letselschade en/of
zaakschade veroorzaakt wordt door brand, ontploffing, vuur of water.
Voorbeelden:





De leerkracht adviseert de leerlingen om zeep op basis van benzine te gebruiken, want er zijn geen
andere producten. De zeep vat vuur en veroorzaakt brandwonden.
Aangezien dat de leerkracht niet goed oplet, houden de leerlingen een snelheidsrace tijdens een
schoolactiviteit aan zee. Zij rijden een oudere dame omver, die gehospitaliseerd moet worden.
Een leerling klimt op een dak om een ballon te halen die zich daar bevindt, terwijl de toezichthoudende
leerkracht dit niet opgemerkt had. De leerling valt door het venster.
De leerkracht krijgt een telefoontje en ondertussen duikt een leerling in het zwembad, waarbij hij zich
aan het hoofd kwetst.

Plafond van tussenkomst per schadegeval en per verzekeringsjaar:



Letselschade: 2.500.000 EURO
Zaakschade: 250.000 EUR

Boven deze verzekerde bedragen worden de reddingskosten en de intresten, kosten en honoraria eveneens ten
laste genomen, voor zover dat zij de wettelijke bedragen in de algemene voorwaarden niet overschrijden.

Territorialiteit
De dekking wordt slechts toegekend indien de verzekerde zijn gewoonlijk verblijf in België heeft en voor een
gerecht gedaagd wordt dat zich bevindt op het grondgebied van de Europese Unie of Zwitserland.

Eigen risico
Een eigen risico is niet van toepassing.

Dekkingstermijn
De dekking geldt voor de schade die wordt veroorzaakt tijdens de geldigheidsduur van de dekking. Zij wordt
uitgebreid tot de geschreven eisen die worden ingediend binnen de 36 maanden na het einde van de dekking,
voor zover dat de schade gebeurd is tijdens de geldigheidsduur.

Duur van het contract
Het contract is onderschreven voor de duurtijd voorzien in de bijzondere voorwaarden, met een maximum van
één jaar.
Op het einde van iedere verzekeringsperiode, hernieuwt het contract zich stilzwijgend van jaar tot jaar, tenzij
een van de partijen het contract opzegt tegen de vervaldag door ten minste drie maanden voor het verstrijken
van de lopende periode een aangetekende brief te sturen.

Niet-gedekte schadegevallen
Wij dekken nooit:





Schade opzettelijk veroorzaakt door een verzekerde, door zijn dronkenschap, door de herhaling wegens
het niet nemen van preventiemaatregelen, ….
Aansprakelijkheid verbonden aan andere activiteiten dan de verzekerde activiteiten.
Vorderingen tot terugbetaling van honoraria en kosten, boeten, gerechtskosten, ….
Aansprakelijkheid verbonden aan voertuigen of vervoermiddelen van de zee- of luchtvaart.
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Oproer, staking, terrorisme, nucleair, asbest, milieuaantasting, …
BA Bewaargeving, bijvoorbeeld: de leerkracht bewaart de persoonlijke boeken van de leerlingen en legt
deze niet uit de regen.
Schade aan herwerkte goederen na de levering van producten of de uitvoering van werken.
…

Deze info fiche is een reclamebrochure en bevat een voorstelling van de dekking BA Beroep Leerkracht, die deel
uitmaakt van de package DOCEO.
Deze package bevat verzekeringen die onderworpen zijn aan het Belgisch recht en wordt onderschreven voor de
duurtijd van één jaar, met de mogelijkheid tot stilzwijgende vernieuwing.
Wij raden u aan om de algemene voorwaarden die van kracht zijn en die het geheel van de toepasselijke
modaliteiten van onze verzekeringsdekkingen hernemen, aandachtig te lezen.
Deze documenten zijn beschikbaar bij uw tussenpersoon, Callant Insurance, die te uwer beschikking staat voor
iedere bijkomende inlichting.
In geval van een klacht kunt u beroep doen op de dienst Customer Service van Callant Insurance (Frankrijklei 112
bus 4, 2000 Antwerpen, atwork@callant.be). Indien u van mening bent dat u op deze manier niet de beste
oplossing heeft verkregen, kunt u zich wenden tot de dienst Ombudsman Verzekeringen, Meeûsplantsoen 35 te
1000 Brussel (www.ombudsman.as).
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