
Huidige tarieven polis beroepsaansprakelijkheid

De premies zijn inclusief:
• Taksen en kosten
• 36 maanden posterioriteit verzekerd
• Waarborg voor aanslagen, terrorisme, kidnap, gijzeling, tiger kidnap (bij overlijden: €12.500,00 ( /persoon) - indien kind jonger 

dan 5 jaar: geen uitbetaling verzekerde som maar tussenkomst in begrafeniskosten, beperkt tot €5.000,00 - blijvende invaliditeit: 
€12.500,00 ( /persoon) - klassieke schaal BI)

• Waarborg Burgerlijke Aansprakelijkheid (€1.250.000 lichamelijke en materiële schade vermengd; €1.250.000 voor de zuivere 
niet-materiële schade - eigen risico per schadegeval €250)

• Dekking subagenten verzekeringsbemiddeling en subagenten bemiddeling hypothecair krediet die voor rekening van de verze-
kerden optreden en daartoe bij de FSMA rechtsgeldig als verzekeringssubagent zijn ingeschreven

Voor een dekking als bankagent en -makelaar

De premie zal berekend worden op basis van bovenstaande tabel, vermeerderd met 30% op de premie die aangerekend wordt voor 
de vergoeding van het bankgedeelte in verhouding tot de totale opgegeven jaarlijkse vergoeding uit alle verzekerde activiteiten.

Posterioriteit

Als basis is 36 maanden posterioriteit verzekerd. Er kunnen twee jaren (24 maanden) extra verzekerd worden. 24 maanden extra (dus 
60 maanden posterioriteit): éénmalige betaling van 50% van de laatst betaalde premie. 

Voorwaarden

• Aanvraag tot uiterlijk één maand na de einddatum van de polis
• De verzekerde som van deze waarborg maakt deel uit van de verzekerde som van het laatste polisjaar

Jaarlijkse vergoeding (€):
• verzekeringsactiviteiten
• bancaire activiteiten
• kredietbemiddeling
• activiteiten hypothecair 

krediet
• consumentenkrediet

Jaarpremie (€) voor waar-
borg:

€1.500.400 /schadegeval en 
€3.630.000 /jaar

(verzekeringsbemiddeling (incl. 
bemiddeling bij leasingovereenkom-

sten))

€1.210.000 /schadegeval en 
€3.630.000 /jaar
(bankbemiddeling)

€460.000 /schadegeval en 
€750.000 /jaar 

(bemiddeling hypothecair krediet)

€50.000 /schadegeval en 
€100.000 /jaar

(bemiddeling consumentenkrediet)

Jaarpremie (€) voor waar-
borg:

€3.000.800 /schadegeval en 
€3.630.000 /jaar

(verzekeringsbemiddeling (incl. 
bemiddeling bij leasingovereenkom-

sten))

€1.210.000 /schadegeval en 
€3.630.000 /jaar
(bankbemiddeling)

€460.000 /schadegeval en 
€750.000 /jaar 

(bemiddeling hypothecair krediet)

€50.000 /schadegeval en 
€100.000 /jaar

(bemiddeling consumentenkrediet)

Verzekeringsbemiddeling 
incl. bemiddeling in 

hypothecair krediet en 
consumentenkrediet

(incl. bemiddeling bij leasingover-

eenkomsten):
eigen risico /schadegeval (€)

zie tabel hieronder

bankbemiddeling:
eigen risico /schadegeval 

€755,00

0 - 12.500,00 318,00 bijpremie: 138,00 755,00

12.500,01 - 25.000,00 375,00 bijpremie: 138,00 755,00

25.000,01 - 75.000,00 447,00 bijpremie: 160,00 755,00

75.000,01 - 124.000,00 527,00 bijpremie: 275,00 755,00

124.000,01 - 186.000,00 667,00 bijpremie: 444,00 755,00

186.000,01 - 248.000,00 784,00 bijpremie: 523,00 755,00

248.000,01 - 298.000,00 907,00 bijpremie: 614,00 755,00

298.000,01 - 410.000,00 999,00 bijpremie: 679,00 755,00

410.000,01 - 496.000,00 1.096,00 bijpremie: 784,00 755,00

496.000,01 - 868.000,00 1.560,00 bijpremie: 1044,00 755,00

> 868.000,00 premie op aanvraag premie op aanvraag 755,00
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