VERZEKERING BURGERLIJKE
BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID DIERENARTS
Polis nr. 155.397
onderschreven door de Vlaamse Dierenartsenvereniging V.Z.W.
Door bemiddeling van :
TRIUMFINANCE - SCHOOFS - nr. Fsma 113845A – Klauwaartslaan 7 – 1853 Strombeek-Bever
Tel. : 02/267.76.79 - Fax : 02/267.77.81
bij Federale Verzekering CVBA - Stoofstraat 12 - 1000 Brussel.
Uitsluitend ten voordele van de leden die hun lidgeld betaald hebben.

AANSLUITINGSFORMULIER
( Enkel in te vullen door de leden die nog niet aangesloten zijn! )

Verzekeringsnemer :
Maatschappij :
Raadgever :

DE VLAAMSE DIERENARTSENVERENIGING
FEDERALE VERZEKERING CVBA

TRIUMFINANCE - SCHOOFS

Naam van de verzekerde : ............................................. Voornamen : ............................................
Geboren op : ...................................... Geslacht : ......... Burgerlijke Stand : ...................................
Rijksregisternummer:……………………………………….Email-adres:………………………………...
Privaat adres : ..................................................................................................................................
........................................................................................ Tel. : .......................................................
Adres kabinet : .................................................................................................................................
........................................................................................ Tel. : .......................................................
Sociaal statuut (zelfstandige - bediende - andere) : ........................................................................
VDV-Lidnummer : ............................................................................................................................
Specialisatie
Cat. 1 : kleine/grote dieren - waarborg paarden gedekt tot 10.000 euro per dier*
Cat. 2 : kleine/grote dieren - waarborg paarden gedekt tot 50.000 euro per dier*
Cat. 3 : kleine/grote dieren - waarborg paarden gedekt tot 100.000 euro per dier*
Cat. 4 : Kleine dieren, expertise en/of inseminatie/ expertise eetwaren *
( *Het onnodige schrappen. )
Wordt door de maatschappij als hoofdactiviteit beschouwd: elke activiteit als praktiserende dierenarts; ongeacht deze
activiteit in hoofdberoep of in bijberoep wordt uitgeoefend. Voorbeeld: hoofdberoep = inseminatie, bijberoep = praktijk
Grote Huisdieren; volledige dekking enkel mogelijk in categorie 1, categorie 2 of categorie 3.
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Bestaan er voor zover u weet elementen die het voorgestelde risico kunnen verzwaren ?
.............................................................................................................................. o JA - o NEEN
Indien JA, welke ? ............................................................................................................................
Behandelt u paarden ? .......................................................................................... o JA - o NEEN
ZO JA, bij gelegenheid, hoofdzakelijk of uitsluitend ? ......................................................................
Maakt u deel uit van een kliniek voor paarden ? ................................................... o JA - o NEEN
Is het risico waarop de voorgestelde verzekering betrekking heeft reeds het voorwerp
geweest van eisen tot schadevergoeding vanwege derden ? ............................. o JA - o NEEN
Indien JA, welke was de aard en de omvang van deze eisen ? .....................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Bestaan er op het ogenblik van het opstellen van dit voorstel gekende feiten die van aard zijn
latere schade-eisen vanwege derden uit te lokken ? .......................................... o JA - o NEEN
Indien JA, datum, aard en omvang van deze feiten meedelen.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Heeft het risico reeds het voorwerp uitgemaakt, of maakt het heden het voorwerp uit van een
dekking “Burgerlijke Aansprakelijkheid” ? ........................................................... o JA - o NEEN
Indien JA, Maatschappij : ...............................................................................................................
Afloop van de overeenkomst en opzeggingstermijn : .....................................................................
Dekkingen : ....................................................................................................................................
Premievoet en/of premie : ..............................................................................................................
Werd er reeds een overeenkomst “Burgerlijke Aansprakelijkheid” betreffende het risico opgezegd
of geweigerd door een verzekeraar ?.................................................................. o JA - o NEEN
Indien JA, door wie ?......................................................................................................................
Reden : ..........................................................................................................................................
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TE VOORZIENE DEKKINGEN EN BIJBEHORENDE PREMIES
Jaarlijkse premies
De gewenste premie aanduiden.
I. Dekking
Lichamelijke schade : 3.000.000 euro
Materiële schade :
300.000 euro
Rechtsbijstand :
25.000 euro
Toevertrouwd Goed
25.000 euro
( materieel om mee te werken + schade aan dieren in observatie en bewaring ( geen paarden)
Insolvabiliteit van derden : 8.750 euro
Belastingen en kosten inbegrepen : 14,25%
B.A. Exploitatie inbegrepen
Cat. 1 : 460,00 € kleine/grote dieren (eigen risico : 250,00 euro voor grote dieren);
paarden : maximum vergoeding van 10.000 euro per dier
(eigen risico : 10 %, min. 1.250 euro/ max. 2.500 euro)
Cat. 2 : 785,00 € kleine/grote dieren (eigen risico : 250,00 euro voor grote dieren);
paarden : maximum vergoeding van 50.000 euro per dier
(eigen risico : 10 %, min. 1.250 euro/ max. 2.500 euro)
Cat. 3 : 1.335,00 € kleine/grote dieren (eigen risico : 250,00 euro voor grote dieren);
paarden : maximum vergoeding van 100.000 euro per dier
(eigen risico : 2.500 euro)
Cat. 4 : 136,34 euro kleine dieren, expertise en/of inseminatie/expertise eetwaren

II. Totale jaarlijkse premie : ………….. €

Te betalen op rekening BE31- 3100 0723 3155 van Federale Verzekering CVBA na
ontvangst van het contract.

Aanvangsdatum : ....................................................... / ............... / ...............

Jaarlijkse vervaldag : 1 januari.
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III. SPECIFIEKE VERLANGENS EN BEHOEFTEN VAN DE (KANDIDAAT-)VERZEKERINGSNEMER
Heeft u andere specifieke verlangens en/of behoeften? ja o neen o
Indien ja, welke?
.............................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................
Onze opmerkingen:
.............................................................................................................................................................................................................................
U bevestigt uw wens om het verzekeringsproduct “Burgerlijke Aansprakelijkheid Dierenarts” te onderschrijven:
o volgens de voorwaarden en waarborgen die u werden aanbevolen;
o volgens de specifieke aanvragen die u heeft geformuleerd: ……………………………………………………………………………………………………….

De (Kandidaat-)Verzekeringsnemer erkent door de ondertekening van het verzekeringsvoorstel en/of de verzekeringsaanvraag dat de
inhoud ervan overeenkomt met de analyse van zijn verlangens en behoeften en dat hem gewezen werd op de draagwijdte en de
beperkingen van het door hem gekozen verzekeringsproduct “Burgerlijke Aansprakelijkheid Dierenarts”.

IV. VERZEKERINGSAANVRAAG
De Verzekeringsnemer bevestigt dat de hierboven opgenomen verklaringen eerlijk en juist zijn, zelfs indien ze door derden geschreven
zijn. De Verzekeringsnemer vraagt een dekking, in overeenstemming met de hiervoor vermelde voorwaarden.
Tenzij anders is bedongen, begint de dekking op de dag die volgt op de ontvangst door de Maatschappij van de aanvraag.
Behalve voor overeenkomsten met een looptijd van minder dan 30 dagen, beschikt de Verzekeringsnemer over de mogelijkheid het
contract met onmiddellijke uitwerking op de dag van kennisgeving op te zeggen binnen een termijn van 14 dagen te rekenen vanaf de
inwerkingtreding van het contract.
Van haar kant, behalve voor overeenkomsten met een looptijd van minder dan 30 dagen, kan de Maatschappij het contract binnen 14
dagen na de ontvangst van de aanvraag opzeggen. Deze opzegging heeft uitwerking acht dagen na de betekening.
De bijzondere voorwaarden, opgesteld op grond van de medegedeelde inlichtingen, regelen met de algemene voorwaarden en de
onderschreven bijzondere bepalingen de rechten van de partijen.
De ondergetekende verklaart, bij het sluiten van het contract, een afschrift ontvangen te hebben van de gevraagde inlichtingen over het
te dekken risico.
Opgemaakt te

, op …………………………………

De Verzekeringsnemer

4

