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Beroepsaansprakelijkheid kinesitherapeut

Voor de kinesitherapeut staat de patiënt volledig centraal. 
Maar al de administratieve rompslomp die er nog bovenop 
komt? Dat moet natuurlijk ook gedaan worden. Maar wan-
neer, hoe,…?
Voor uw verzekeringen heeft u als kinesitherapeut geluk! 
U kunt lid worden van de onderlinge verzekeringsonderne-
ming Curalia die u raad kan geven en zelfs heel uw dossier 
in handen kan nemen. Een zorg minder! Curalia biedt een 
volledige service, en dit zowel voor de levensverzekeringen 
als voor de varia verzekeringen zoals auto en brand, maar 
ook beroepsaansprakelijkheid , gewaarborgd inkomen, hos-
pitalisatie,…

Uw voordeel? De beste voorwaarden tegen een scherpe prijs, 
dit dankzij de onderhandelingskracht van 19.500 leden.

Beste voorwaarden? U betaalt enkel dat wat u nodig heeft! 
Zo ook met de verzekering Beroepsaansprakelijkheid. Zij is 
aangepast aan de specifieke noden van uw beroep binnen 
de zorgsector.

heeft u een verzekering Beroepsaansprakelijkheid nodig?
Zeker en vast! Want bijvoorbeeld € 25.000 schadevergoe-
ding uit uw eigen zak betalen… 

Patiënten zoeken namelijk steeds vaker en sneller een “ver-
antwoordelijke” als hen iets overkomt. Gelukkig kennen we 
hier nog geen Amerikaanse toestanden maar toch…

Wat dekt deze verzekering?
+  Elke lichamelijke of materiële schade toegebracht aan één 

van uw patiënten binnen het kader van uw beroep. En dat 
kader is ruim:

-  Lichamelijke schade maar bijvoorbeeld ook een vaas die u 
omverliep bij een huisbezoek;

-  Schade aan de patiënt toegebracht door u of door een 
persoon waarvoor u verantwoordelijk bent (stagiair,...);

-  Maar ook bijvoorbeeld uw patiënt die uitglijdt op het spie-
gelgladde voetpad voor uw praktijk.

+ Dit contract wordt afgesloten bij Baloise Insurance.

Waarborgen:
+  De verzekerde bedragen, zonder vrijstelling, zijn aangepast 

aan de evolutie van het beroep:

-  Lichamelijke schade: € 5.000.000 per schadegeval en 
€ 10.000.000 per verzekeringsjaar.

-  Materiële schade: € 250.000 per schadegeval en 
€ 500.000 per verzekeringsjaar.

+  Daarenboven, bij stopzetting van uw beroepsactiviteit, is er 
dekking voor handelingen uitgevoerd tijdens de duur van 
uw contract, zelfs als de schade zich slechts manifesteert 
na beëindiging van het contract (tot de wettelijke verja-
ringstermijn). Zo bent u gedekt als een gewezen patiënt 
jaren nadien nog een klacht indient.

+  Indien u een bijkomstige opleiding volgt (manuele thera-
pie, osteopathie…) geniet u een dekking van de prestaties, 
waarbij u gebruik maakt van technieken uit deze bijkom-
stige opleidingen, in functie van de gekozen opleiding.

+  Extra inbegrepen: rechtsbijstand. Deze waarborg is onder-
schreven bij DAS, specialist in rechtsbijstand. Deze maat-
schappij is totaal onafhankelijk, hetgeen elk belangencon-
flict vermijdt.

rechtsbijstand (das) Bedragen
Burgerlijk verhaal € 25.000

Strafrechtelijke verdediging € 25.000

Burgerlijke verdediging € 25.000

Contract BA Beroep € 15.000

Disciplinaire verdediging, zelfs 
zonder beroepsfout € 5.000

Geschillen met het RIZIV * € 5.000

*  Minimum geschil € 1.000.  
Wachttijd (niet toegepast voor pas afgestudeerden): 1 jaar

anterioriteit
en 

posterioriteit 
Gedekt!
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anterioriteit + posterioriteit Gedekt!
Anterioriteit = schade uit handelingen gesteld voor aanvang contract
Posterioriteit = schade die zich voordoet nadat de verzekeringnemer zijn beroepsactiviteit heeft stopgezet voor zover deze 
schade betrekking heeft op feiten die zich hebben voorgedaan tijdens de geldigheidsduur van de verzekeringsovereenkomst



Wat kost deze verzekering u?
De premie, inclusief rechtsbijstand, is afhankelijk van uw  
statuut en uw activiteit:

+  Kinesitherapeuten bediende: € 62,81/jaar

+  Zelfstandige kinesitherapeuten met een basisberoeps-
praktijk: € 139,05/jaar (inbegrepen electrotherapie en cyriax-
massages)

+  Zelfstandige kinesitherapeuten die manuele therapie, cy-
riax-manipulaties, osteopathie, chiropraxie … toepassen: 
€ 261,31/jaar

Interesse voor een uitbreiding op deze rechtsbijstandverze-
kering? Voor slechts €  185 per jaar geniet u van de meest 
volledige rechtsbijstandverzekering bestemd voor medi-
sche en paramedische beroepen.
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praktisCh:
U bent nog niet verzekerd? U wil uw huidig contract 
vergelijken met de Curalia contraten? Contacteer ons 
via info@curalia.be of via 02/735.80.55. De raadge-
vers van Curalia komen indien nodig vrijblijvend bij u 
langs voor een voorstel op maat.
ALLE kinesitherapeuten kunnen genieten van de van 
de door Curalia onderhandelde oplossingen op maat.
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