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Adviseren over complexe vraagstukken of intellectuele diensten aanbieden is niet zonder risico. 
Een bedrijf kan aansprakelijk worden gesteld als zijn klanten schade ondervinden door advies of 
foutieve berekeningen, maar ook wanneer het tekort is geschoten in zijn zorgplicht. 
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Een bedrijf 
ontwerpt een 
computerprogramma, 
maar er sluipt een 
rekenfout in waardoor 
de berekeningen voor 
energiebesparing 
verkeerd zijn.

Een boekhouder 
vergeet facturen in 
te brengen waardoor 
de fiscale aangifte 
verkeerd is.

Bij het opladen van een 
geschreven programma 
besmet een bedrijf de 
computer van de klant 
met een ongekend 
virus waardoor diens 
systemen plat liggen.

Zonder goede verzekering kunnen beroepsfouten de continuïteit van een onderneming in gevaar brengen. De 
verzekering P&V Ideal Beroepsaansprakelijkheid biedt financiële zekerheid aan deze bedrijven zodat zij zonder zorgen 
hun diensten kunnen blijven aanbieden.

Een dekking op maat
Elk bedrijf is anders en heeft zijn eigen specifieke vereisten, enerzijds ingegeven door de wetgever en anderzijds 
door de noden eigen aan de sector. Daarom ontwikkelde P&V niet enkel een polis ter dekking van de algemene 
beroepsaansprakelijkheid, maar ook heel wat specifieke clausules die zich richten op een bepaalde activiteit  
(vb. IT-sector, accountancy, …). 

De uitgewerkte dekking is dus precies afgestemd op de specifieke wensen van een organisatie, zodat deze 
op een verantwoorde manier risico’s kan nemen.
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Sterke punten van onze polis
Naast de klassieke dekkingen bieden we ook standaard:

•	 Een	wedersamenstellingswaarborg	in	geval	van	verlies,	vernieling	of	beschadiging	van	documenten	en	gegevens.

•	 Een	dekking	voor	schade	ten	gevolge	van	internetrisico’s.

•	 Een	dekking	toevertrouwd	goed	om	(in	het	kader	van	een	dienstverlening)	aan	en	mee	te	werken.

•	 In	de	IT	sector:	
- een wedersamenstellingswaarborg bij afwezigheid van aansprakelijkheid, 
- een dekking voor reputatieschade, 
- een vermengde dekking BA Na levering / BA Beroep.

Bovendien kunnen er oplossingen op maat aangeboden worden voor onopzettelijke schending van rechten en 
patenten, onopzettelijke misbruik van vertrouwelijke gegevens, …

Wat wordt er gedekt in deze verzekering?
De verzekering P&V Ideal Beroepsaansprakelijkheid dekt zowel de contractuele als extracontractuele 
aansprakelijkheid voor door derden geleden en door diensten veroorzaakte schade die het gevolg is van de 
uitoefening van een beroep. De gedekte schade is de lichamelijke, materiële en onstoffelijke schade. 

Doelgroep
De	doelgroep	van	deze	verzekering	zijn	zelfstandigen	(vrije	beroepen),	KMO’s,	grote	ondernemingen,	...	die	in	
hoofdzaak of ten bijkomstige titel een intellectuele activiteit uitoefenen. 

Deze verzekering dekt de intellectuele dienstverleners tegen de gevolgen van hun daden. Het gaat in het algemeen 
over activiteiten als adviesverstrekking en zuiver intellectuele dienstverlening: accountants, IT-consultants, 
energiedeskundigen, bouwpromotoren, consultants in allerlei sectoren, ... 


