Burgerlijke beroepsaansprakelijkheid van advocaten
2e rangspolis
Orde van Vlaamse Balies

Polis : 99.551.935
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Burgerlijke beroepsaansprakelijkheid van advocaten

Definities gemeen aan het geheel van de waarborgen
1. Verzekeringsnemer :
Orde van Vlaamse Balies
Koningsstraat 148
1000 Brussel

2. Verzekeringsmaatschappij :
Leidende verzekeraar:
AG Insurance NV
E. Jacqmainlaan 53
1000 Brussels
Medeverzekeraar:
Zurich Insurance plc, Belgium Branch
Avenue Lloyd Georgelaan 7
1000 Brussel

Aandeel 50%

Aandeel 50%

3. Makelaar :
Vanbreda Risk & Benefits
Plantin en Moretuslei 297
2140 Antwerpen.

4. Verzekerden :
A. Voor zover aangesloten op deze polis, alle advocaten die ingeschreven zijn op het tableau of op de
lijst van de advocaten-stagiairs van de Ordes van Advocaten van de Vlaamse Balies of die
opgenomen zijn op een EU-lijst. Zijn eveneens verzekerd de advocaten-associaties of –
vennootschappen waarin de verzekerden-advocaten hun beroepsactiviteit uitoefenen voor
schadeverwekkende feiten door de verzekerden of door deze vennootschappen of associaties
begaan;
B. Alle aangestelden in rechte en in feite van de verzekerden vermeld in A. en alle personen voor wie
deze verzekerden burgerlijk aansprakelijk gesteld kunnen worden;
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Uitbreiding
C. De Stafhouders, de Vice-Stafhouders, de organen, raden en commissies, ongeacht hun benaming,
van de Nederlandstalige Balie van Brussel en de Balie van Antwerpen; de leden van de genoemde
organen, raden en commissies evenals de vervangers van deze personen. Hierin zijn ondermeer
D. begrepen de Tuchtraad van Beroep en de leden van deze Tuchtraad;
E. Alle personen die van de in C. vermelde verzekerden opdrachten krijgen die passen in het kader
van de doelstellingen eigen aan deze verzekerden of die voortvloeien uit specifieke functies, hierin
begrepen de voogdij over en de bijstand bij de liquidatie van de advocatenkantoren;
F. Alle aangestelden in rechte en in feite van de verzekerden vermeld in C. en alle personen voor wie
deze verzekerden burgerlijk aansprakelijk gesteld kunnen worden;

De aansprakelijkheid welke ten laste gelegd kan worden van de Stafhouders, Vice-Stafhouders of hun
vervangers uit hoofd van het niet-nakomen van de verplichtingen opgelegd in het kader van de
verzekeringsovereenkomst “Insolvabiliteit van de advocaten” (polis LXX034900) wordt niet
gewaarborgd door onderhavige uitbreiding.
Deze uitbreiding wordt afgesloten tegen betaling van een bijpremie van 5,50 EUR per advocaat en
advocaat-stagiair ingeschreven op het Tableau van de Orde van Advocaten en de lijst van de
advocaten-stagiaris van de Balie van Brussel en Antwerpen.
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De tweede rang sluit naadloos aan op de eerste rang (polis
LXX034899) zowel inzake waarborgen als polisvoorwaarden,
behalve waar de hierna vermelde bepalingen afwijken van de
polis eerste rang.
Artikel 1 – DOEL VAN DE VERZEKERING
Het doel van de verzekering is de tweederangsdekking van de beroepsaansprakelijkheid van advocaten.

Artikel 2 – WAARBORGBEDRAG
De waarborg van 2.500.000,00 EUR per advocaat en per verzekeringsjaar komt in aanvulling en na
uitputting van het bedrag vermeld in de collectieve polis “Burgerlijke beroepsaansprakelijkheid – eerste
rang”.

Artikel 3 – ALGEMENE VOORWAARDEN
De algemene voorwaarden van toepassing voor onderhavige verzekering zijn deze van de collectieve
polis “Burgerljike beroepsaansprakelijkheid – eerste rang”, behalve de hierna volgende bepalingen en
aanvullingen.







Artikelen 3 &4 : Kosten van wedersamenstelling van dossiers – Hermaken van akten
Artikel 7: Duur van de dekking
Artikel 8: Bedrag van de waarborg – vrijstelling
Artikel 16: Betaling van de totale premie
Artikel 18: Aanvang -vervaldag – duur van de verzekering
Artikel 22: Gemengde commissie

Artikel 4 – DUUR VAN DE VERZEKERING
Deze verzekering wordt afgesloten voor een periode van één jaar. In gemeen overleg kan de polis telkens
vernieuwd worden voor opeenvolgende periodes van één jaar.

Artikel 5 – UITSLUITINGEN
Zijn tevens uitgesloten van de waarborgen van onderhavige polis:
 Borgstelling
 Insolvabiliteit
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Artikel 6 – BIJZONDERE BEPALINGEN INZAKE DEKKING IN DE TIJD
In afwijking van artikel 7 van de eersterangspolis gelden volgende bepalingen inzake dekking in de tijd.
 De dekking van deze overeenkomst geldt voor de aansprakelijkheidsverwekkende feiten die
gebeurd zijn vanaf de aanvang van de dekking en die aangegeven zijn tijdens de geldigheidsduur
van deze overeenkomst.
 Bij uitbreiding zijn eveneens gedekt de tijdens de geldigheidsduur van deze overeenkomst tegen de
verzekerden geformuleerde klachten die betrekking hebben op de aansprakelijkheidsverwekkende
feiten die gebeurd zijn voor de aanvang van de dekking, op voorwaarde dan (cumulatief):
o De verzekeraar niet kan aantonen dat deze feiten en het foutief karakter ervan de
verzekerden bekend waren voor de aanvang van deze verzekeringsovereenkomstl;
o Voorafgaand aan de aanvangsdatum van de dekking, de verzekerde(n) een
verzekeringsovereenkomst(en) voor hun (zijn) beroepsaansprakelijkheid tweede rang
had(den) lopen. In dit geval zijn de schadeverwekkende feiten slechts gedekt voor zover
gebeurd tijdens de duurtijd van de voorgaande polis en beperkt tot de bedragen en de
waarborgen die door die vorige overeenkomst(en) gedekt waren;
o De verzekeringsdekking(en) waarvan de verzekerden genoten bij een andere verzekeraar
voor de uitoefening van hun beroepsactiviteit, voor hun datum van dekking, niet gelden
voor het schadegeval omwille van het feit dat de aangifte gebeurt na het einde van die
polis.
 Posterioriteit
Algemeen
Na het beëindigen van deze overeenkomst worden eveneens in aanmerking genomen, op
voorwaarde dat ze schriftelijk worden ingesteld tegen de verzekerde of de verzekeraar binnen de
drie jaar te rekenen vanaf het einde van de overeenkomst, de vorderingen tot vergoeding die
betrekking hebben op:
o schade die zich tijdens de duur van de overeenkomst heeft voorgedaan indien bij het
einde van deze overeenkomst het risico niet door een andere verzekeraar is gedekt;
o daden of feiten die aanleiding kunnen geven tot schade, die tijdens de duur van deze
overeenkomst zijn voorgevallen en aan de verzekeraar zijn aangegeven.
Bijzonder
Voor de advocaten die niet meer verzekerd worden op deze polis doordat zij niet meer aangesloten
zijn omwille van overlijden, pensionering of dat zij om gezondheidsredenen hun beroepsactiviteiten
(al dan niet tijdelijk) stopzetten, blijven de waarborgden van deze polis gedurende een periode van
vijf jaar verworven voor hun persoonlijke aansprakelijkheid gedurende de periode dat zij
aangesloten waren op de polis. In geval van overlijden van een verzekerde strekt de verzekering
zich eveneens uit tot het verhaal dat uitgeoefend zou worden tegen de erfgenamen, legatarissen en
rechtverkrijgenden van overleden verzekerden.
Deze waarborguitbreiding wordt toegestaan zonder aanrekening van een premie.
Voor de advocaten die niet meer verzekerd worden op deze polis doordat zij niet meer aangesloten
zijn omwille van wijziging van beroep (behalve omwille van disciplinaire maatregelen), zoals de
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voerstap naar de privé-sector, ambtenarij of magistratuur, of een stopzetting van de dekking
wegens “niet meer nodig”, kan de waarborg van deze polis verworven blijven voor hun persoonlijke
aansprakelijkheid voor schade die zich voordoet na afloop van hun aansluiting voor fouten en
nalatigheden die begaan werden gedurende de periode dat zij aangesloten waren op de polis.
Deze uitbreiding kan worden afgesloten tegen betaling van een éénmalige premie die overeenstemt
met de jaarlijkse premie zoals vermeld in artikel 7 hierna.
Inzake de posterioriteit is de maximale tussenkomst van de verzekeraar per verzekerde beperkt tot
éénmaal de waarborg van de polis voor alle schadegevallen samen die zich in deze situatie
voordoen.
Artikel 7 – PREMIE
Deze verzekering wordt afgesloten tegen betaling van een jaarlijkse premie van 280,00 EUR per advocaat
of advocaat-stagiair welke zich individueel wenst te laten verzekeren door onderhavige polis.
Voor de advocaten en advocaten-stagiairs welke tijdens het jaar toetreden tot deze verzekering, wordt de
premie pro rata temporis aangerekend.
Artikel 8 – MEDEVERZEKERING
De risico's, gedekt door de waarborg van het contract en de overeenstemmende premies worden verdeeld
tussen de verzekeraars vernoemd in de bijzondere voorwaarden, volgens de voor elk van hen aangeduide
percentages. De leiding is toegewezen aan de eerstvernoemde verzekeraar.
- De polis brengt geen solidariteit tussen de medeverzekeraars mee. Elk van hen wordt geacht zijn
aandeel te hebben onderschreven alsof het een afzonderlijke polis betrof onder volgend voorbehoud :
- De ongevallen zullen geregeld worden door de leidende maatschappij die handelt in naam en voor
rekening van de onderschrijvende medeverzekeraars. De medeverzekeraars behouden zich het recht
voor de evolutie van het schadegeval te laten volgen door een mandataris naar keuze;
- Ze verklaren zich bereid de beslissingen van de leidende maatschappij te aanvaarden zowel voor wat
betreft de uitvoering van het contract en de interpretatie van de voorwaarden als voor de vaststelling van
het bedrag van de uitkeringen. Alle aangiften en stukken betreffende de ongevallen zullen naar de
leidende maatschappij verzonden worden.
VOLMACHT AAN DE LEIDENDE MAATSCHAPPIJ :
Er wordt overeengekomen dat de medeverzekeraars volmacht verlenen aan de leidende maatschappij
voor het ondertekenen van alle latere bijvoegsels aan deze polis, zonder nochtans afbreuk te doen aan de
verplichtingen van de verzekeringsnemer tegenover ieder van de medeverzekeraars.
De verzekeringsnemer betuigt zijn instemming met deze procedure en ontzegt zich het recht de
ondertekening van bedoelde bijvoegsels van iedere medeverzekeraar te eisen.
Deze overeenkomst doet tussen de ondertekenende medeverzekeraars geen band van solidariteit
ontstaan.
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HANDTEKENINGEN

Verzekeringsnemer :
Orde van Vlaamse Balies
Koningsstraat 148
1000 Brussel

Verzekeringsmaatschappijen :
Leidende verzekeraar:
AG Insurance NV
E. Jacqmainlaan 53
1000 Brussels

Medeverzekeraars:
Zurich Insurance Plc Belgium Branch
Avenue Lloyd Georgelaan 7
1000 Brussel

Aandeel 50%

Aandeel 50%
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