
                                          

                                         
Uw beroepsaansprakelijkheid: 
Verzeker u nu voordelig bij AMMA, de marktleider in beroepsaansprakelijkheid. Wij kennen en 
verzekeren uw reële noden. 
 
AMMA is de enige verzekeraar in België die de aangebrachte schade verzekert volgens het systeem 
van het schadeverwekkend feit, waardoor u ook verzekerd bent voor schadeclaims die ingediend 
worden na afloop van de polis. De enige voorwaarde is dat de schadeclaim voortvloeit uit prestaties 
die u uitvoerde tijdens de looptijd van het contract. 
 

Uw voordelen: 
• U bent verzekerd volgens het beste systeem: dekking volgens schadeverwekkend feit. 
  Ook bij stopzetting van uw activiteiten, om welke reden ook, blijft de wettelijke aansprakelijkheid  
  voortkomende uit daden gesteld tijdens de duurtijd van uw contract, gedekt. 
• Als lid van het BVRGS  betaalt u een sterk verlaagde jaarpremie * 
• Onderschrijving en opvolging rechtstreeks via een vaste contactpersoon bij Amma. 
*zolang de groepsvoorwaarden met het nummer 10 000 205 kunnen toegekend worden 
Enkele troeven van AMMA: 
1. U en uw erfgenamen blijven beschermd, zelfs na het einde van het contract! 
2. Bijna geen uitsluitingen 
3. Dekking van lichamelijke letsels tot € 5 000 000 
3. Dekking van materiële schade tot € 250 000 
4. Een waarborg rechtsbijstand 
5. Vaste interne contactpersoon bij Amma  
 

 
Wilt u bijkomende informatie? 

Contactpersoon AMMA Verzekeringen: 
Ilé Rombouts 

Accountmanager 
E-mail: ile.rombouts@amma.be 

GSM: 0479/10.58.11 
 

Wij maken u graag een persoonlijk project en regelen alles met uw huidige 
verzekeraar zodat u zo snel mogelijk van deze aanbieding gebruik kan maken! 

 
 



                            
 

Voldoet aan de voorwaarden en wenst in te tekenen op de collectieve polis BVRGS aan het 
groepstarief.   

Klasse A :  Systeemtherapeut/Relatie-en gezinstherapeut                       50 €           
 
Of incl. uw activiteit als zorgverlener in klasse A, u vindt dit terug in bijgevoegde document ‘bijlage 1 – 
Overzicht toelatingsvoorwaarden’ 
 
Klasse B : Huisarts en Psychiatrisch Verpleegkundige   129,30 € 
incl. uw activiteit als zorgverlener 
 
Klasse C :   Psychiater & Systeemtherapeut/Relatie-en gezinstherapeut                                                                                                             
- prestaties die door het RIZIV worden geschaald tot N100 K75       231,13 € 
- prestaties die door het RIZIV worden geschaald boven N100 K75       603,51 € 
 en/of elektroshocktherapie  
 
Opmerking supervisor: de waarborg BA Beroep zal met 25% verhoogd worden. 

   


