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Minivragenlijst "BA Beroep raad van mede-eigendom"
Geschikt voor de raad van mede-eigendom van elk appartementsgebouw, met optionele dekking BA Beroep van de
niet-professionele syndicus - mede-eigenaar.

Makelaar
Naam kantoor:

Agentschapsrekening:

Contactpersoon:

Tel.:

Adres:

Straat:

Nr.:

Postcode:

Woonplaats:

Wie onderschrijft de verzekering?
Naam van de vereniging van mede-eigenaars (verzekeringnemer):
Adres van het gebouw: Straat:

Nr.:

Postcode:
Bankrekeningnr.:

Woonplaats:

IBAN :

BIC :

Wat zijn de gegevens van de syndicus?
Naam van de syndicus die de vereniging van mede-eigenaars vertegenwoordigt:
Adres:

Straat:

Nr.:

(indien verschillend van
het adres van het gebouw)

Postcode:

Woonplaats:

Bijkomende info
Is de syndicus ook mede-eigenaar van het gebouw?

Ja

Nee

Is de syndicus een professionele syndicus?

Ja

Nee

Werden de algemene vergadering van mede-eigenaars, de
raad van mede-eigendom en/of de niet-professionele syndicus
reeds aansprakelijk gesteld als vertegenwoordigers van het
appartementsgebouw?

Ja

Nee

Indien ja, in welke omstandigheden?

Uw premie (taksen inbegrepen)
Kies uw premie

BA Beroep raad van mede-eigendom

€ 75
Ongeacht het aantal appartementen

BA Beroep raad van mede-eigendom
+ dekking van de niet-professionele
syndicus – mede-eigenaar
Aantal appartementen
Uw makelaar laat uw exacte premie berekenen
en houdt u op de hoogte.

Uw waarborgen en verzekerde bedragen
U bent verzekerd voor de volgende waarborgen en bedragen:

1 Burgerrechtelijke Beroepsaansprakelijkheid
Per schadegeval en per verzekeringsjaar Lichamelijke, stoffelijke en onstoffelijke schade vermengd

€ 375.000

2 Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid uitbating
Per schadegeval

€ 1.250.000

Lichamelijke schade
Stoffelijke schade (onstoffelijke gevolgschade inbegrepen)

€ 125.000

Specifieke onderlimieten:
• zuiver onstoffelijke schade

€ 125.000

• schade door brand, rookschade, ontploffing, water

€ 125.000

• schade door grondverschuiving, art. 544 BW, vervuiling

€ 125.000

3 Rechtsbijstand op de dekking BA Uitbating
€ 15.000

Per schadegeval

Deze verklaringen kunnen dienen als basis voor het verzekeringscontract. U die ondertekent, verklaart dat ze oprecht zijn en volledig overeenstemmen met de waarheid.

Dit is geen offerte en bindt dus in geen geval de partijen tot het sluiten van het contract.

Naam en functie van de ondertekenaar

Datum

Handtekening

BA raad van mede-eigendom
Uw voordelen
• Een complete dekking BA Beroep voor
eigendom van een gebouw
alle personen en organen betrokken • Forfaitaire premie ongeacht het
bij het beheer van de medeaantal appartementen*
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• Een waarborg Rechtsbijstand tot
15.000 euro

