
B.A. UITBATING 

EXTRAMURALE OOGCENTRA   

 

 
 

De basisverzekering van de oftalmoloog voor medische aansprakelijkheid blijft de beroepsaansprakelijkheids-
verzekering. 
 

Gezien het concept van de extramurale oogcentra verder reikt dan dat van een klassieke privépraktijk, is een 

burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering uitbating voor deze centra noodzakelijk. 
 

Teneinde een sluitende dekking te garanderen, is het aangewezen om als eigenaar-arts van het oogcentrum beide 
aansprakelijkheidsverzekeringen bij dezelfde verzekeraar te nemen. 

AMMA biedt zowel in medische beroepsaansprakelijkheid als in burgerlijke aansprakelijkheid uitbating een pasklare 

oplossing voor de arts-uitbater van een extramuraal oogcentrum. 
 

1  VERZEKERING BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID (B.A.) UITBATING 

1.1 Waarom een verzekering BA Uitbating afsluiten voor een extramuraal oogcentrum? 

- De beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de oftalmoloog voorziet niet in een BA Uitbating van een 

extramuraal oogcentrum. De omvang hiervan is niet vergelijkbaar met deze van een privépraktijk. De risico-

inschatting van een privépraktijk blijft beperkt tot een consultatieruimte. 

- Als eigenaar-uitbater van een extramuraal centrum is men verantwoordelijk voor: 

o personeel in loonsverband 

o materiaal 

o gebouw 

- Het ter beschikking stellen van een of meerdere bovenstaande elementen aan collega-oftalmologen kan 

eveneens een aansprakelijkheidsrisico met zich meebrengen, welke ook opgenomen is in de 

uitbatingsverzekering. 

1.2 Wie is verzekerd 

- het extramuraal oogcentrum 

- de eigenaar 

- de aangestelden en/of personeelsleden 
 

De persoonlijke medische beroepsaansprakelijkheid van de zelfstandige arts blijft steeds integraal deel uitmaken van 
een afzonderlijke beroepsaansprakelijkheidsverzekering. 

1.3 Wat zijn de verzekerde bedragen 

Burgerlijke Aansprakelijkheid (Waarborg zonder vrijstelling) 

 Lichamelijke schade  € 5.000.000 

 Stoffelijke schade  € 250.000 

Rechtsbijstand 

 Burgerlijk Verhaal  € 37.200 

 Strafrechtelijke Verdediging € 37.200 

 Strafrechtelijke Borgstelling € 12.500 

 Onvermogen van Derden € 12.500 

Patiëntenverzekering 

 Overlijden   € 12.500 

 Blijvende Invaliditeit  € 12.500 

 Medische Kosten  € 12.500 

 Meer matie vindt u op www.amma.be/autoverzekering 
Dir document geeft een samenvatting weer van de Algemene Voorwaarden en van de Bijzondere Voorwaarden. Dit document is niet bindend. 

Bij twijfel zal steeds verwezen worden naar de Algemene Voorwaarden en de Bijzondere Voorwaarden vermeld op de polis. 


