
VERZEKERING VAN MATERIËLE SCHADE
Dit contract verzekert u tegen algemene schade aan uw 
officina en uw privéwoning op hetzelfde adres. De inhoud is 
verzekerd tegen algemene schade en diefstal.

Waardebepaling van de verzekerde gebouwen:

De waarde van de officina en de privéwoning wordt bepaald 
door een onafhankelijk expert. Deze expertise is gratis indien 
de verzekering bij Curalia onderschreven wordt. U ontvangt 
een uitgebreid expertiseverslag. Bij schade wordt u vergoed 
tot 120% van het verzekerde bedrag, zodoende zijn kleine 
aanpassingen aan het gebouw inbegrepen.

De elders dan de officina gelegen privéwoning dienend 
tot hoofdverblijfplaats, kan meeverzekerd worden in de 
PharmaProtect.

WAARBORGEN
Naast brand verzekeren wij u  tal van andere waarborgen:

-  In geval van agressie en hold up hebt u, de bij u inwonende 
personen en uw personeel recht op psychologische bij-
stand tot beloop van € 20.000.

-  Bij lichamelijke letsels zijn ook de medische, farmaceutische, 
ambulance- en verplegingskosten verzekerd.

-  Verlies van gekoelde koopwaar door temperatuur-wijzi-
ging tot € 10.000 (inhoud van een koeltoestel voor privé-
gebruik zonder limiet).

-  Medische voorschriften en waarden tegen brand tot beloop 
van € 5.000 (diefstaldekking: zie hierna).

-  Schade door vandalisme, inclusief graffiti en aanplakking, 
aan de verzekerde roerende en onroerende goederen tot  
€ 10.000. 

- De wedersamenstelling van archieven tot € 10.000.

-  De gehuurde of gebruikte container en zijn inhoud tot 
maximum € 50.000 gedurende 6 maanden tijdens ver-
bouwingswerken aan de officina, tegen het gevaar brand. 
Uitgebreide dekking tegen alle gevaren is mogelijk mits 
bijpremie.

-  Accidentele breuk van: kunstglas en Tv-schermen tot be-
loop van € 5.000.

-  Uithangborden of lichtreclames in glas of kunststof tot 
€ 10.000.

- De gevolgen van terrorisme en natuurrampen.

-  Stormschade aan carports, tuinhuizen, tuinrobot, tuinmeubelen, 
tuinverlichting ,barbecue, zonnetenten, antennes, antennemas-
ten en pylonen tot € 5.000.

-  In geval van verhuis, is er automatisch dekking op het oude 
en het nieuwe adres gedurende 90 dagen (30 dagen voor 
de dekking Diefstal).

-  Uw gehuurd vakantieverblijf gedurende maximum 120 
dagen per jaar.

-  De wereldwijd gelegen studentenkamer.

- De lokalen gehuurd of gebruikt voor familiefeesten.

-  De op een ander adres gelegen autobergplaatsen voor pri-
végebruik.

-  Verlies van weggevloeide stookolie gebruikt als verwar-
mingsbrandstof, tot € 2.500.

- Vergoeding van bijkomende kosten:

•  Voor het opsporen van een gaslek, lekken in een leiding, 
of de oorzaak van plotse elektriciteitsschade;

•  Voor het wegpompen en opruimen van water en vloei-
bare verwarmingsbrandstoffen en de daaraan verbon-
den schoonmaakkosten voor zover het niet om sane-
ringskosten gaat;

•  De hernieuwing van opschriften, schilderingen, versie-
ringen en gravuren op de ruiten evenals de kosten voor 
de vervanging of herstelling van films, sondes en voelers 
op of in de verzekerde ruiten.

De materiële schade is gekoppeld aan de ABEX-index met 
als basisindexcijfer 612.

DIEFSTAL
Diefstal is verzekerd tot 50% van de inhoud.

In het bijzonder :
- Diefstal van waarden en medische voorschriften:

•  In het gebouw: tot beloop van € 10.000 en tot € 25.000 
in een brandkast;

•  Buiten het gebouw, mits bedreiging of fysiek geweld: tot 
beloop van € 5.000;

•  Tot € 25.000 bij transport van en naar de bank of de 
hoofdverblijfplaats van de verzekeringnemer. 

-  Diefstal of poging tot diefstal van automaten en hun in-
houd die zich buiten het gebouw bevinden, tot € 5.000.

-  De onroerende schade ingeval van diefstal of poging tot 
diefstal tot € 25.000.

-  Diefstal van (delen van ) onroerend goed tot € 25.000 (vb. 
zonnepanelen).

- Diefstal van juwelen tot € 25.000.
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- Wij vergoeden tot € 1.250:
•  De kosten die gemaakt werden om de sloten van de toe-

gangsdeuren van het gebouw en van de (bank)kluis te 
vervangen omdat de sleutels gestolen of verloren wer-
den.

•  De kosten voor de digitale hercodering van de sloten bij 
een gedekte diefstal van de sleutels, de afstandbedie-
ning of de besturingdoos van het alarmsysteem.

-  Wij vergoeden, zonder toepassing van enige vrijstelling, 
tot € 2.500 vals geld ontvangen bij de uitoefening van uw 
beroep van apotheker. 

ASSISTANCE
Wanneer u slachtoffer bent van een door deze polis verze-
kerde schade kan u beroep doen op de bijstand van Baloise 
Assistance.

ELEKTRONICA
-  Inbegrepen: de schade aan het professioneel elektronisch 

materiaal tot € 25.000. 
- Robots zijn verzekerbaar tot € 500.000. 

Volgende kosten zijn meeverzekerd:
•  Kosten om de robots vrij te maken, zelfs de gedeelte-

lijke afbraak van gebouwen, die noodzakelijk is om de 
herstelling of vervanging van de verzekerde toestellen 
mogelijk te maken, en de kosten voor wederopbouw;

•  Het inschakelen van technische uit het buitenland;
• Versneld vervoer;
•  Herstellings- of vervangingswerkzaamheden uitgevoerd 

buiten de normale werktijden. 
-  Draagbare computers zijn wereldwijd verzekerd tot maxi-

mum € 3.000 per toestel.

Deze waarborg omvat eveneens, tot € 8.000, de kosten 
voor:

•  De manuele herinvoering van de gegevens en de 
programma’s vanuit de back-ups;

•  De wedersamenstelling van de gegevens of programma’s;

• De vernieuwde aanschaffing van licenties;

•  De vervanging van de beschadigde gegevensdragers.

BEDRIJFSSCHADE
-  Wij verzekeren tot beloop van 50% van het jaarlijks opge-

geven omzetcijfer, het niet-bereikte exploitatieresultaat en 
de vaste kosten als gevolg van een verminderde bedrijfs-
activiteit en dit gedurende maximum 12 maanden (vrij-
stelling 3 werkdagen).

-  De verminderde bedrijfsactiviteit dient veroorzaakt te zijn 
door:
•  Algemene schade aan de verzekerde goederen te wijten 

aan een gedekt schadegeval;
•  Materiële schade aan het kantoormateriaal;

•  Informaticamateriaal en professioneel elektronisch ma-
teriaal;

•  Een volledige of gedeeltelijke ontoegankelijkheid van de 
officina als gevolg van een straatversperring, die door de 
overheid wordt bevolen omdat er zich in de omgeving 
een gedekt schadegeval heeft voorgedaan en waarbij 
omzetverlies geleden wordt en/of waarbij vaste kosten 
blijven.

BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID
Uw beroepsaansprakelijkheid is verzekerd tot:

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

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

-  Alle personeelsleden zijn mee verzekerd.

-  Zowel de manuele als de automatisch individuele medica-
tie voorbereiding (IMV) voor eigen patiënten zijn verze-
kerd. 

- Geen vrijstelling.

RECHTSBIJSTAND
Uitgebreide rechtsbijstand voor medische en paramedische 
beroepen.

Association d’assurances mutuelles 
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Gedrukt op gerecycleerd papier. De in dit dossier voorkomende gegevens worden alleen versterkt bij wijze van inlichting.

Gelieve ons steeds de volledige structuur van de 
vennootschap door te geven.  Enkel zo kunnen 
wij ervoor zorgen dat andere betrokken vennoot- 
schappen (managementvennootschap, patrimonium- 
vennootschap,…) correct mee verzekerd zijn; eventueel via 
een aparte polis.

Overzicht 
van de verzekerde materies

maximale 
tussenkomst

Burgerlijk verhaal 
Strafrechtelijke verdediging 
Disciplinaire verdediging 
Burgerlijke verdediging  
Algemene contracten      
Zakenrecht     
Insolventie van derden
Strafrechtelijke borgstelling
Voorschot op schadevergoeding
Voorschot op de vrijstelling op polissen BA
Voorafgaandelijke plaatsbeschrijving
Arbeids- en Sociaal recht
Administratief recht &  RIZIV
Fiscaal recht     
Na brand
Huurrechtsbijstand officina

€ 100.000
€ 100.000
€ 50.000 

€ 100.000 
€ 20.000 
€ 20.000 
€ 25.000 
€ 25.000 
€ 25.000 
€ 25.000 

€ 500 
€ 15.000 

€ 20.000
€ 20.000 
€ 50.000 
€ 20.000 


