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Dit document heeft als doel u een overzicht te geven van de voornaamste dekkingen en uitsluitingen met betrekking tot deze verzekering. Dit document
werd niet gepersonaliseerd op basis van uw specifieke behoeften en de erin opgenomen informatie is niet exhaustief. Voor bijkomende informatie
gelieve de contractuele en precontractuele voorwaarden te raadplegen aangaande dit verzekeringsproduct.

Over welk type verzekering gaat het?
Belfius Car is een multiriskverzekeringsovereenkomst waarmee de verzekeraar de burgerlijke aansprakelijkheid van de verzekerde in
een verkeersongeval dekt. De verzekeraar vergoedt de schade aan derden, toegebracht door het verzekerde voertuig. De verzekering
burgerlijke aansprakelijkheid motorrijtuigen is verplicht in België. Ze kan worden aangevuld met optionele waarborgen voor de dekking
van de bestuurder, schade aan het verzekerde voertuig, rechtsbijstand of bijstand aan het voertuig. Het verzekerde voertuig is een
wagen of bestelwagen met een maximaal toegelaten massa van niet meer dan 3,5 ton.

Wat is niet verzekerd?

Basiswaarborgen:

Belfius Car dekt niet:

PP
Burgerlijke aansprakelijkheid: Belfius Car dekt:
• De materiële schade en lichamelijke letsels toegebracht
aan derden door het gebruik van het verzekerde voertuig.
• De lichamelijke letsels en kledingschade van de zwakke
weggebruikers en de inzittenden van het voertuig.

OO Schadegevallen als gevolg van de deelname van het
verzekerde voertuig aan autoraces of snelheidswedstrijden...

PP
Bijstand:
Belfius Car regelt de bijstand na een verkeersongeval in
België wanneer het voertuig niet meer kan rijden (vervoer
van de inzittenden naar de woonplaats van een van hen en
wegslepen van het voertuig), ongeacht of de verzekerde al
dan niet schuld heeft aan het ongeval.
Optionele waarborgen:
££ Rechtsbijstand (keuze tussen twee formules):
Burgerlijk verhaal en Strafrechtelijke verdediging van de
verzekerde: vergoeding van de kosten en honoraria van
de advocaat, de expert en de gerechtsdeurwaarder, van de
gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten (tot 30.000 EUR
of 75.000 EUR volgens de gekozen formule).
Behartiging van uw belangen in bepaalde contractuele
geschillen.
££ Omnium (Mini Omnium of Full Omnium):
• Mini Omnium: Schade toegebracht aan het verzekerde
voertuig als gevolg van brand, diefstal of poging tot
diefstal, glasbreuk, natuurkrachten of botsing met dieren.
• Full Omnium: Mini Omnium + Materiële schade aan het
verzekerde voertuig.
De te verzekeren waarde wordt berekend op basis van de
cataloguswaarde van het voertuig of de aankoopfactuur van de
nieuwe wagen. Het niet oorspronkelijk gemonteerde toebehoren
is gratis meeverzekerd tot 1.250 EUR en zonder voorafgaande
aangifte. Het achteraf geplaatste na- of antidiefstalsysteem
en de belasting op de inverkeerstelling worden ook gratis
verzekerd.

Burgerlijke aansprakelijkheid:
OO Lichamelijke schade geleden door de aansprakelijke van het
schadegeval (daarvoor is er de bestuurdersverzekering).
OO Schade aan het verzekerde voertuig (daarvoor is er de
omniumverzekering) en aan vervoerde goederen.
OO Burgerlijke aansprakelijkheid van de dief of heler
Rechtsbijstand:
OO Straffen, boetes ...
OO Procedures voor internationale en supranationale gerechtshoven.
OO Strafrechtelijke verdediging bij opzettelijk door de verzekerde
begane misdrijven of al dan niet gecorrectionaliseerde
misdaden.
OO Contractuele geschillen over het rechtsbijstandscontract
zelf.
OO Bestuurdersverzekering:
OO Garagehouders en andere professionals uit de sector
aan wie het voertuig in het kader van hun functie wordt
toevertrouwd.
OO Gevolgen van een opzettelijk veroorzaakt schadegeval.
OO Rijden in staat van alcoholintoxicatie, dronkenschap of
soortgelijke toestand.
Omnium:
OO Opzettelijke schade of verergering van schade door de
verzekerde.
OO Schadegevallen die zich voordoen in de periode van
schorsing van de waarborgen wegens niet-betaling.
OO Rijden in staat van alcoholintoxicatie, dronkenschap of
soortgelijke toestand.
OO Waardevermindering van het verzekerde voertuig.
OO Schade veroorzaakt door een duidelijk slecht onderhoud of
technisch mankement.
OO Diefstal: schade veroorzaakt wanneer het voertuig niet
correct is afgesloten.
OO Glasbreuk: gepantserd glas en dubbel glas.
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Zijn er dekkingsbeperkingen?
££ Bestuurdersverzekering:
Belfius Car vergoedt de lichamelijke letsels of het overlijden
van de toegelaten bestuurder van het verzekerde voertuig
wanneer hij/zij het slachtoffer is van een verkeersongeval.
Wij vergoeden ook de economische en morele schade als
gevolg van tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid die
daaruit voortvloeit. De vergoeding gebeurt volgens de regels
van het gemeen recht en bedraagt maximaal 500.000 EUR
per schadegeval. Daarin is ook een vergoeding voor de
kledijschade voorzien tot 500 EUR per schadegeval.
££ Bijstand voertuig:
De bijstand voor uw voertuig helpt u bij ongeval, pech of
diefstal van uw voertuig in België (en binnen een straal van
30 km over de grens). De bijstand kan worden uitgebreid
naar de landen van de groene kaart. Dan vergoeden wij ook
het opzoeken en versturen van de nodige onderdelen voor
de herstelling en voor de repatriëring van het voertuig; wij
zorgen ook voor een vervangwagen of sturen een chauffeur
ter plaatse.
De verzekerde kan de optie Vervangwagen in België nemen.
Hij krijgt dan een vervangwagen ter beschikking in de periode
dat zijn voertuig niet kan rijden of onbeschikbaar is, en dat
voor maximaal tien opeenvolgende dagen.

Vrijstelling in Omnium
Uw contractueel bepaalde vrijstelling wordt afgetrokken van
uw vergoeding in het kader van de Omnium (alleen voor de
waarborg Materiële schade), behalve als u voor de Engelse
vrijstelling kiest. Dan vergoeden wij u de volledige schade
zodra ze hoger is dan het bedrag van de vrijstelling.
Schadevergoeding in Omnium:
Wij betalen de herstelling van het voertuig, of bij totaal verlies,
de waarde ervan berekend volgens het contractueel bepaalde
vergoedingssysteem, na aftrek van de waarde van het wrak,
behalve als u de verkoop ervan aan ons toevertrouwt.
In het vergoedingssysteem “functionele waarde” wordt er een
afschrijving toegepast vanaf de eerste maand verstreken na de
eerste inverkeerstelling van het voertuig.
In het vergoedingssysteem “aangenomen waarde” wordt er,
in functie van de gekozen optie, een afschrijving toegepast
vanaf de 7de, 13de of 25ste maand verstreken na de eerste
inverkeerstelling van het voertuig.
Verhaal (in de waarborg Burgerlijke Aansprakelijkheid):
Er zijn bepaalde situaties waarin we van de verzekerde de
terugbetaling van de aan de slachtoffers betaalde vergoedingen
mogen eisen:
!! Schorsing van de waarborg wegens niet-betaling van de
premie.
!! Opzettelijk verzwijgen of onjuist meedelen van het risico bij
de onderschrijving.
!! Opzettelijk veroorzaakt schadegeval door de verzekerde.
!! Dronkenschap of soortgelijke toestand.
!! Als het voertuig op het ogenblik van het schadegeval werd
bestuurd door iemand die niet voldoet aan de wettelijke
voorwaarden om een voertuig te besturen (leeftijd, geen
rijbewijs, vervallen verklaard van het recht tot sturen).
!! Geen technische keuring.
!! Meer inzittenden dan het contractueel of reglementair
toegestane maximum.

2

Waar ben ik gedekt ?
De waarborg Burgerlijke Aansprakelijkheid geldt in alle landen die op de groene kaart zijn vermeld en niet uitdrukkelijk zijn geschrapt.

Wat zijn mijn verplichtingen?
• Het risico waarheidsgetrouw aangeven bij het afsluiten van de overeenkomst.
• De verzekeraar waarschuwen als er in de loop van de overeenkomst veranderingen optreden in het gebruik van het voertuig, de
kenmerken van het voertuig, de verzekeringnemer of de gebruikelijke bestuurder.
• Alle nodige maatregelen nemen om een schadegeval te vermijden
• Een schadegeval aangeven, met vermelding van de omstandigheden, oorzaken, omvang van de schade en de identiteit van de
getuigen en slachtoffers binnen acht dagen na het optreden van het schadegeval.

Wanneer en hoe betaal ik?
U bent verplicht om de premie te betalen na ontvangst van het betalingsverzoek. De premie moet elk jaar worden betaald voor
de jaarlijkse vervaldag zoals vastgelegd in de overeenkomst. Wanneer een gespreide premiebetaling mogelijk is (halfjaarlijks,
driemaandelijks, maandelijks), dan kan dat extra kosten teweegbrengen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?
De verzekering treedt in werking op de datum zoals vermeld in de bijzondere voorwaarden, na ondertekening van de verzekeringspolis
door beide partijen en de betaling van de eerste premie. De overeenkomst wordt gesloten voor een looptijd van een jaar en wordt
stilzwijgend verlengd voor opeenvolgende periodes van een jaar.

Hoe zeg ik mijn contract op?
U kunt uw verzekeringsovereenkomst ten laatste drie maanden voor de jaarlijkse vervaldag van de overeenkomst opzeggen. De
opzegging van de overeenkomst gebeurt per aangetekende brief, bij deurwaardersexploot of door afgifte van een opzeggingsbrief
met ontvangstbewijs.
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U hebt een polis Belfius Car onderschreven om uw burgerlijke
aansprakelijkheid te dekken. Hebt u hulp of advies nodig ?
Aarzel niet en bel
Belfius Insurance Services
00 32 (0)2 286 70 00
24 / 24 uur – 7 dagen op 7
Via één eenvoudig telefoontje naar Belfius Insurance Services
geniet u bij een verkeersongeval in België of tot 30 km over de
grens, ongeacht of u in uw recht bent of niet :

De derdebetalersregeling is van toepassing voor zover de
gemaakte kosten gedekt zijn en dit zonder voorafgaande formaliteiten bij onze diensten. Bent u niet verzekerd in geval van
glasbreuk ? Dan geniet u van de beste service en voorwaarden
bij deze partners dankzij Belfius Insurance.
Omvat uw polis Belfius Car de waarborg Bijstand ? Dan regelt
Belfius Insurance Services de bijstandsprestaties waarop u recht
hebt, afhankelijk van de bijstandsformule di u hebt onderschreven (formule België of formule Landen van de groene kaart),
met name in geval van :
•

pech van het motorrijtuig ;

•

ongeval met het motorrijtuig ;

•

hulp bij het invullen van het aanrijdingsformulier ;

•

diefstal van het motorrijtuig ;

•

gratis en onmiddellijk wegslepen van uw voertuig (*);

•

ongeschiktheid van de bestuurder.

•

het transport van de inzittenden van de plaats van het
ongeval naar de woning van een van hen in België,

•

bericht aan uw echtgenoot of werkgever indien nodig.

Indien u onmiskenbaar in uw recht bent (**) en/of u het
package Full Omnium onderschreven hebt , kan u beroep doen
op een door Belfius Insurance nv erkende hersteller. De lijst van
erkende garages bevindt zich op onze website www.belfius.be
en is toegankelijk via producten/verzekeren/voertuigen.
Bij deze herstellers geniet u de volgende voordelen :
•

een verlaging van de contractuele vrijstelling van toepassing
op de waarborg Materiële Schade indien de schade het
gevolg is van een aanrijding met een geïdentificeerd
motorrijtuig;

•

toepassing van het systeem van « derde betaler » ;

•

beschikbaar stellen van een vervangingswagen terwijl uw
voertuig hersteld wordt of gedurende ten hoogste 6 dagen
in geval van totaal verlies (voertuig van categorie A of B) ;

•

de Comfort+ service : als u zich niet naar de garage kunt
verplaatsen, kunt u, enkel op verzoek, een «pick-up and
delivery »-service genieten : de hersteller komt uw voertuig
bij u thuis ophalen en brengt meteen een vervangwagen
mee. De garages die deze service aanbieden zijn erkenbaar
dankzij het pictogram « comfort+ ».

Als uw polis Belfius Car de waarborg Diefstal bevat, dan kunt
u bij diefstal van uw personenwagen of uw bestelwagen
gedurende maximum 21 dagen rekenen op een vervangwagen
(voertuig van categorie A of B) indien u een beroep gedaan
hebt op Belfius Insurance Services.
U bent het slachtoffer van glasbreuk, neem dan direct contact
op met één van volgende bedrijven om uw wagen te herstellen:
•

Touring Glass NV (op het nummer 0800 95 555 of via
www.touringglass.be),

•

Autoglass Clinic NV (op het nummer 0800 23 332 of via
www.autoglassclinic.be)

•

Carglass NV (op het nummer 0800 136 36 of via
w w w.carglass.be)

U kan uw schadegeval altijd aangeven via de apps
voor smartphone en tablet. U kunt een schade ook online
aangeven via onze website www.belfius.be door te kiezen voor
“producten/verzekeren/schade aangeven”. U kunt ook elke
werkdag tussen 8 en 17 uur een beheerder bereiken op het
nummer 02 286 70 00.
Opgelet, bij een ongeval met een tegenpartij, is het steeds
noodzakelijk om een Europees Aanrijdingsformulier in te vullen.
Een elektronische of telefonische aangifte volstaat niet in een
dergelijk geval.
(*)* Als het voor u onmogelijk is om op onze diensten beroep te doen op het
moment van het ongeval doordat u mee moet met een ziekenwagen of doordat
uw voertuig op politiebevel wordt gesleept, dan komen we toch tussen op basis
van bewijsstukken en tot een bedrag van 200 EUR.
(**) In toepassing van de bepalingen van de RDR-conventie.

U kan uw schadegeval altijd aangeven via de
apps voor smartphone en tablet.
Belfius Insurance Services
Tel.: 00 32 (0)2 286 70 00
Bereikbaar 24 uur op 24 - 7 dagen op 7
voor dringende bijstand
Bereikbaar elke werkdag van 8 uur tot 17 uur
voor uw schadeaangiftes per telefoon
Online schadeaangifte steeds mogelijk via
www.belfius.be
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Deze algemene voorwaarden dragen de referentie 0037-BCar/062017.
Ze zijn aangepast aan de "Minimumvoorwaarden van de dekking van
de verplichte aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen" zoals voorzien in
het Koninklijk Besluit van 16 april 2018 (B.S. 02.05.208).

Wie is wie?
U: De verzekeringnemer, d.w.z. de natuurlijke persoon of rechtspersoon
die dit contract sluit.
WIJ: Belfius Insurance NV, Karel Rogierplein 11 - 1210 Brussel,
toegelaten onder code 0037, RPR Brussel BTW BE 0405.764.064, IBAN
BE72 0910 1224 0116, BIC GKCCBEBB, de verzekeringsmaatschappij
waarmee u dit contract sluit.
HULPVERLENER: De door Belfius Insurance NV gekozen dienstverlener
om de bijstandsdiensten te verlenen ten aanzien van het motorrijtuig
en de personen.
RECHTSBIJSTANDVERLENER: De aparte, gespecialiseerde dienst
binnen Belfius Insurance NV, die instaat voor het beheer van de schadegevallen in het kader van de dekking “Rechtsbijstand”

TITEL I
Verzekering van de
Burgerrechtelijke
Aansprakelijkheid inzake
motorrijtuigen
1. BEPALINGEN VAN TOEPASSING OP DE
VOLLEDIGE OVEREENKOMST
1.1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN
Artikel 1. Begripsomschrijvingen
1) Wij, de verzekeraar: de verzekeringsonderneming waarmee
de overeenkomst gesloten wordt; Belfius Insurance NV, Karel
Rogierplein 11 - 1210 Brussel, toegelaten onder code 0037.
2) U, de verzekeringnemer: de persoon die de overeenkomst met de
verzekeraar sluit.
3) De verzekerde: iedere persoon van wie de aansprakelijkheid door de
overeenkomst gedekt is.
4) De benadeelde: de persoon die schade heeft geleden welke
aanleiding geeft tot toepassing van de overeenkomst alsook zijn
rechthebbenden.
5) Een motorrijtuig: rijtuig, bestemd om zich over de grond te
bewegen en dat door een mechanische kracht kan worden
gedreven zonder aan spoorstaven te zijn gebonden, ongeacht het
type van aandrijvingkracht of de maximale snelheid.
6) De aanhangwagen: elk rijtuig dat uitgerust en bestemd is om door
een ander rijtuig te worden voortbewogen.
7) Het omschreven motorrijtuig:
a)

het motorrijtuig dat in de overeenkomst omschreven is; al wat
eraan gekoppeld is, wordt beschouwd als een deel ervan;

b) de niet-gekoppelde aanhangwagen die in de overeenkomst
omschreven is.

VERZEKERDE(N): De personen die genieten van de verzekeringen
voorzien in dit contract. Deze personen verschillen in elke verzekering
die van dit contract deel kan uitmaken. Daarom vindt u ze apart onder
elke titel.

Toepasselijk recht
De huidige verzekeringsovereenkomst wordt beheerst door de Belgische
wetgeving, meer bepaald door de wet van 4 april 2014 betreffende de
verzekeringen en door de wet van 21 november 1989 betreffende
de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, de
toepasselijke reglementaire bepalingen en alle andere huidige of toekomstige bepalingen.

8) Het verzekerde motorrijtuig:
a)

het omschreven motorrijtuig;

b) volgens de in de overeenkomst vermelde voorwaarden en
beperkingen:
-

het tijdelijke vervangingsmotorrijtuig;

-

het omschreven motorrijtuig dat in eigendom werd
overgedragen en het motorrijtuig dat in vervanging komt
van dit motorrijtuig.

Al wat aan voornoemde motorrijtuigen gekoppeld is, wordt
beschouwd als een deel ervan.
9) Het schadegeval: ieder feit dat schade veroorzaakt heeft en dat
aanleiding kan geven tot de toepassing van de overeenkomst.
10) Het verzekeringsbewijs: het document dat de verzekeraar, over
eenkomstig de geldende wetgeving, aan de verzekeringnemer
geeft als bewijs van verzekering.

1.2. DE OVEREENKOMST
1.2.A. Door de verzekeringnemer verplicht mee
te delen gegevens bij het sluiten van de
overeenkomst
Artikel 2. Mee te delen gegevens
De verzekeringnemer is verplicht bij het sluiten van de overeenkomst
alle hem bekende omstandigheden nauwkeurig mee te delen die hij
redelijkerwijs moet beschouwen als gegevens die van invloed kunnen
zijn op de beoordeling van het risico door de verzekeraar. Hij moet de
verzekeraar echter geen omstandigheden meedelen die deze laatste
reeds kende of redelijkerwijs had moeten kennen. Indien op sommige
schriftelijke vragen van de verzekeraar niet wordt geantwoord, en
indien deze toch de overeenkomst heeft gesloten, kan de verzekeraar
zich, behalve in geval van bedrog, later niet meer op dat verzuim
beroepen.
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Artikel 3. Opzettelijk verzwijgen of opzettelijk
onjuist meedelen

Artikel 6. Aanmerkelijke en blijvende verzwaring
van het risico

§1. Nietigheid van de overeenkomst
Wanneer het opzettelijk verzwijgen of het opzettelijk onjuist meedelen
van gegevens over het risico de verzekeraar misleidt bij de beoordeling
van dat risico, kan de verzekeraar de nietigheid van de overeenkomst
vragen.

§1. Mee te delen gegevens
In de loop van de overeenkomst heeft de verzekeringnemer de verplichting, om onder de voorwaarden van artikel 2 de nieuwe omstandigheden of de wijzigingen van de omstandigheden aan te geven die van
aard zijn om een aanmerkelijke en blijvende verzwaring van het risico
dat het verzekerde voorval zich voordoet, te bewerkstelligen.

Wanneer de nietigheid is uitgesproken, komen de premies, die vervallen
zijn tot op het ogenblik waarop de verzekeraar kennis heeft gekregen
van het opzettelijk verzwijgen of het opzettelijk onjuist meedelen van
gegevens over het risico, hem toe.
§2. Verhaal van de verzekeraar
Wanneer het opzettelijk verzwijgen of het opzettelijk onjuist meedelen
van gegevens over het risico de verzekeraar misleidt bij de beoordeling
van dat risico, heeft de verzekeraar een recht van verhaal op de verzekeringnemer overeenkomstig de artikelen 45, 2°, 55 en 63.

Artikel 4. Onopzettelijk verzwijgen of onopzettelijk
onjuist meedelen
§1. Wijziging van de overeenkomst
Wanneer het verzwijgen of het onjuist meedelen van gegevens niet
opzettelijk geschiedt, is de overeenkomst niet nietig.
De verzekeraar stelt, binnen de termijn van een maand, te rekenen van
de dag waarop hij van het verzwijgen of van het onjuist meedelen van
gegevens kennis heeft gekregen, voor de overeenkomst te wijzigen
met uitwerking op de dag waarop hij kennis heeft gekregen van het
verzwijgen of van het onjuist meedelen.
§2. Opzegging van de overeenkomst
Indien het voorstel tot wijziging van de overeenkomst door de verzekeringnemer wordt geweigerd of indien, na het verstrijken van de
termijn van een maand te rekenen vanaf de ontvangst van dit voorstel,
dit laatste niet aanvaard wordt, kan de verzekeraar de overeenkomst
opzeggen binnen de 15 dagen, overeenkomstig de artikelen 26 en 30,
§5, eerste lid, 1°.

§2. Wijziging van de overeenkomst
Wanneer het risico dat het verzekerde voorval zich voordoet dermate
verzwaard is dat de verzekeraar, indien die verzwaring bij het sluiten van
de overeenkomst had bestaan, onder andere voorwaarden zou hebben
verzekerd, moet hij binnen een termijn van een maand, te rekenen
vanaf de dag waarop hij van de verzwaring kennis heeft gekregen, de
wijziging van de overeenkomst voorstellen met terugwerkende kracht
tot de dag van de verzwaring.
§3. Opzegging van de overeenkomst
Indien het voorstel tot wijziging van de overeenkomst door de verzekeringnemer wordt geweigerd of indien, bij het verstrijken van een
termijn van een maand te rekenen vanaf de ontvangst van dit voorstel,
dit laatste niet wordt aanvaard, kan de verzekeraar de overeenkomst
opzeggen binnen de 15 dagen, overeenkomstig de artikelen 26 en 30,
§5, eerste lid, 2°.
Indien de verzekeraar het bewijs levert dat hij het verzwaarde risico in
geen geval zou hebben verzekerd, kan hij de overeenkomst opzeggen
binnen de termijn van een maand, te rekenen vanaf de dag waarop hij
van de verzwaring kennis heeft gekregen overeenkomstig de artikelen
26 en 30, §5, eerste lid, 2°.
§4. Gebrek aan reactie van de verzekeraar
De verzekeraar die, binnen de in de vorige paragrafen bepaalde termijnen, de overeenkomst niet heeft opgezegd, noch een wijziging heeft
voorgesteld, kan zich nadien niet meer beroepen op de verzwaring van
het risico.

Indien de verzekeraar het bewijs levert dat hij het risico nooit zou hebben verzekerd, kan hij de overeenkomst opzeggen binnen de termijn
van een maand, te rekenen van de dag waarop hij van het verzwijgen
of van het onjuist meedelen van gegevens kennis heeft gekregen,
overeenkomstig de artikelen 26 en 30, §5, eerste lid, 1°.

§5. Verhaal van de verzekeraar
Wanneer het opzettelijk verzwijgen of het opzettelijk onjuist meedelen
van gegevens over het risico de verzekeraar misleidt bij de beoordeling
van dat risico heeft hij een recht van verhaal op de verzekeringnemer
overeenkomstig de artikelen 45, 2° en 63.

§3. Gebrek aan reactie van de verzekeraar
De verzekeraar die binnen de in de vorige paragrafen bepaalde termijnen de overeenkomst niet heeft opgezegd, noch een wijziging heeft
voorgesteld, kan zich nadien niet meer beroepen op feiten die hem
bekend waren.

Wanneer het onopzettelijk verzwijgen of het onopzettelijk onjuist
meedelen van gegevens over het risico aan de verzekeringnemer kan
verweten worden, heeft de verzekeraar een recht van verhaal op de
verzekeringnemer overeenkomstig de artikelen 45, 3° en 63.

§4. Verhaal van de verzekeraar
Wanneer het onopzettelijk verzwijgen of het onopzettelijk onjuist
meedelen van gegevens over het risico aan de verzekeringnemer kan
verweten worden, heeft de verzekeraar een recht van verhaal op de
verzekeringnemer overeenkomstig de artikelen 45, 3° en 63.

Artikel 7. Aanzienlijke en blijvende vermindering
van het risico

1.2.B. Door de verzekeringnemer verplicht mee
te delen gegevens in de loop van de
overeenkomst
Artikel 5. Informatieverplichting van de
verzekeringnemer

§1. Wijziging van de overeenkomst
Wanneer in de loop van de overeenkomst, het risico dat het verzekerde
voorval zich voordoet, aanzienlijk en blijvend verminderd is en wel
zo dat de verzekeraar, indien die vermindering bij het sluiten van de
overeenkomst had bestaan, onder andere voorwaarden zou hebben
verzekerd, staat hij een dienovereenkomstige vermindering van de
premie toe vanaf de dag waarop hij van de vermindering van het risico
kennis heeft gekregen.

1° de overdracht van eigendom onder levenden van het omschreven
motorrijtuig;

§2. Opzegging van de overeenkomst
Indien beide partijen het over de nieuwe premie niet eens worden binnen een maand na de aanvraag tot vermindering door de verzekeringnemer, kan deze laatste de overeenkomst opzeggen overeenkomstig de
artikelen 26 en 27, §7.

2° de kenmerken van het motorrijtuig dat in vervanging komt van
het omschreven motorrijtuig, behoudens deze van het tijdelijk
vervangingsmotorrijtuig bedoeld in artikel 56;

Artikel 8. Onbekende omstandigheden bij het
sluiten van de overeenkomst

De verzekeringnemer is verplicht aan de verzekeraar mede te delen :

3° de inschrijving van het omschreven motorrijtuig in een ander land;
4° het in het verkeer brengen van het omschreven of enig ander
motorrijtuig tijdens de schorsing van de overeenkomst;
5° iedere wijziging van adres;
6° de gegevens bedoeld in de artikelen 6, 7 en 8.

Wanneer gedurende de loop van de verzekering een omstandigheid
bekend wordt die beide partijen op het ogenblik van het sluiten van de
overeenkomst onbekend was, worden de artikelen 6 en 7 toegepast,
voor zover die omstandigheid een vermindering of een verzwaring van
het verzekerde risico tot gevolg heeft.
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Artikel 9. Verblijf in een andere lidstaat van de
Europese Economische Ruimte
Geen enkel verblijf van het omschreven motorrijtuig in een andere
lidstaat van de Europese Economische Ruimte gedurende de duur
van de overeenkomst kan worden aanzien als een verzwaring of een
vermindering van risico bedoeld in de artikelen 6 en 7 en geeft geen
aanleiding tot wijziging van de overeenkomst.

Indien de verzekeringnemer de verzekeringsvoorwaarden, met inbegrip
van de premie, niet aanvaardt, dient hij de overeenkomst op te zeggen
overeenkomstig de artikelen 26 en 27, §9.
Indien de verzekeraar het bewijs levert dat het nieuwe risico kenmerken
vertoont die niet vallen binnen zijn aanvaardingscriteria die gelden op
het moment van de vervanging van het motorrijtuig, kan hij de overeenkomst opzeggen overeenkomstig de artikelen 26 en 30, §11.

Van zodra het omschreven motorrijtuig ingeschreven is in een andere
staat dan België is de overeenkomst van rechtswege beëindigd.

In geval van opzegging blijven de verzekeringsvoorwaarden, met inbegrip van de premie, die van toepassing waren vóór de vervanging van
het motorrijtuig gelden tot op het ogenblik dat de opzegging ingaat.

1.2.C. Wijzigingen inzake het omschreven
motorrijtuig

§4. Overdracht van de eigendom van het omschreven motorrijtuig bij overlijden van de verzekeringnemer
In geval van overdracht van de eigendom van het omschreven motorrijtuig bij overlijden van de verzekeringnemer blijft de overeenkomst
bestaan overeenkomstig artikel 22.

Artikel 10. Overdracht van de eigendom
§1. Overdracht van de eigendom onder levenden zonder vervanging van het omschreven motorrijtuig
Indien bij overdracht van de eigendom onder levenden van het
omschreven motorrijtuig dit motorrijtuig niet vervangen wordt binnen
een termijn van 16 dagen vanaf de dag volgend op de overdracht of binnen die termijn de vervanging niet wordt gemeld, is de overeenkomst
geschorst vanaf de dag volgend op het verstrijken van voornoemde
termijn en worden de artikelen 23 tot en met 25 toegepast.
De premie blijft aan de verzekeraar verworven tot op het ogenblik dat
de overdracht van eigendom aan hem ter kennis wordt gebracht.
Indien het overgedragen motorrijtuig aan het verkeer deelneemt
onder de kentekenplaat die het vóór de overdracht droeg, zelfs op
ongeoorloofde wijze, blijft de dekking voor dit motorrijtuig verworven
gedurende voornoemde termijn van 16 dagen, voor zover geen enkele
andere verzekering hetzelfde risico dekt.
De verzekeraar kan evenwel verhaal uitoefenen overeenkomstig artikelen 44 en 48 indien de schade berokkend wordt door een verzekerde
andere dan :
1° de verzekeringnemer;
2° alle personen die bij de verzekeringnemer inwonen, met inbegrip
van zij die om studieredenen buiten het hoofdverblijf van de
verzekeringnemer verblijven.
Indien het om een rechtspersoon gaat, is de verzekeringnemer, bedoeld
in vorig lid, de gemachtigde bestuurder.
§2. Overdracht van de eigendom onder levenden met vervanging
van het omschreven motorrijtuig door een motorrijtuig dat geen
eigendom is van de verzekeringnemer of van de eigenaar van het
overgedragen motorrijtuig
Bij vervanging van het overgedragen motorrijtuig door een motorrijtuig
dat geen eigendom is van de verzekeringnemer of van de eigenaar van
het overgedragen motorrijtuig gelden voor het overgedragen motorrijtuig de bepalingen van paragraaf 1.
Voor het motorrijtuig dat in vervanging komt, biedt de overeenkomst
geen dekking behoudens akkoord tussen de verzekeraar en de
verzekeringnemer.
§3. Overdracht van de eigendom onder levenden met vervanging
van het omschreven motorrijtuig door een motorrijtuig dat
eigendom is van de verzekeringnemer of van de eigenaar van het
overgedragen motorrijtuig
Indien bij overdracht van de eigendom onder levenden van het
omschreven motorrijtuig dit motorrijtuig vóór schorsing van de overeenkomst vervangen wordt door een motorrijtuig dat eigendom is van
de verzekeringnemer of van de eigenaar van het overgedragen motorrijtuig, blijft de dekking verworven voor het overgedragen motorrijtuig,
overeenkomstig paragraaf 1 gedurende de termijn van 16 dagen vanaf
de dag volgend op de overdracht van de eigendom van het omschreven
motorrijtuig.
Dezelfde dekking van 16 dagen is eveneens aan alle verzekerden
verworven voor het motorrijtuig dat in vervanging komt en dat deelneemt aan het verkeer onder de kentekenplaat van het overgedragen
motorrijtuig, zelfs op ongeoorloofde wijze.
Deze dekkingen zijn verworven zonder enige mededeling.
Bij mededeling van de vervanging van het motorrijtuig binnen voornoemde termijn van 16 dagen blijft de overeenkomst bestaan overeenkomstig de verzekeringsvoorwaarden, met inbegrip van het tarief, van
toepassing bij de verzekeraar op het ogenblik van de vervanging en in
functie van het nieuwe risico.

Artikel 11. Diefstal of verduistering
§1. Diefstal of verduistering van het omschreven motorrijtuig
zonder vervanging
Indien het omschreven motorrijtuig gestolen of verduisterd is en niet
vervangen wordt, kan de verzekeringnemer vragen om de overeenkomst te schorsen. In dat geval gaat de schorsing in vanaf de datum van
aanvraag maar ten vroegste na het verstrijken van een termijn van 16
dagen vanaf de dag volgend op de diefstal of verduistering en worden
de artikelen 23 tot en met 25 toegepast.
De premie blijft aan de verzekeraar verworven tot op het ogenblik van
de inwerkingtreding van de schorsing.
Indien de schorsing niet gevraagd wordt, blijft de dekking verworven
ten aanzien van het gestolen of verduisterde motorrijtuig behalve voor
de schade veroorzaakt door personen die zich door diefstal, geweldpleging of heling de macht over het verzekerde motorrijtuig hebben
verschaft.
§2. Diefstal of verduistering van het omschreven motorrijtuig
met vervanging door een motorrijtuig dat geen eigendom is van
de verzekeringnemer
Bij vervanging van het gestolen of verduisterde motorrijtuig door een
motorrijtuig dat geen eigendom is van de verzekeringnemer of van de
eigenaar van het gestolen of verduisterde motorrijtuig geldt paragraaf 1.
Voor het motorrijtuig dat in vervanging komt biedt deze overeenkomst
geen dekking behoudens akkoord tussen de verzekeraar en de
verzekeringnemer.
§3. Diefstal of verduistering van het omschreven motorrijtuig
met vervanging door een motorrijtuig dat eigendom is van de
verzekeringnemer
Indien het omschreven motorrijtuig gestolen of verduisterd is en vóór
schorsing van de overeenkomst vervangen wordt door een motorrijtuig
dat eigendom is van de verzekeringnemer of van de eigenaar van het
gestolen of verduisterde motorrijtuig, blijft de dekking verworven voor
het gestolen of verduisterde motorrijtuig, behalve voor de schade
veroorzaakt door de personen die zich door diefstal, geweldpleging of
heling de macht over het verzekerde motorrijtuig hebben verschaft. In
geval van opzegging van de overeenkomst vervalt deze dekking op het
ogenblik dat de opzegging van de overeenkomst ingaat.
Bij mededeling van de vervanging van het motorrijtuig blijft de
overeenkomst bestaan voor het motorrijtuig dat in vervanging komt
van het gestolen of verduisterde motorrijtuig, overeenkomstig de
verzekeringsvoorwaarden, met inbegrip van het tarief, van toepassing
bij de verzekeraar op het ogenblik van de vervanging en in functie van
het nieuwe risico.
Indien de verzekeringnemer de verzekeringsvoorwaarden, met inbegrip
van de premie, niet aanvaardt, dient hij de overeenkomst op te zeggen
overeenkomstig de artikelen 26 en 27, §9.
Indien de verzekeraar het bewijs levert dat het nieuwe risico kenmerken
vertoont die niet vallen binnen zijn aanvaardingscriteria die gelden op
het moment van de vervanging van het motorrijtuig, kan hij de overeenkomst opzeggen overeenkomstig de artikelen 26 en 30, §11.
In geval van opzegging blijven de verzekeringsvoorwaarden, met inbegrip van de premie, die van toepassing waren vóór de vervanging van
het motorrijtuig gelden tot op het ogenblik dat de opzegging ingaat.
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Artikel 12. Andere situaties van verdwijning van
risico
§1. Verdwijning van het risico zonder vervanging van het
omschreven motorrijtuig
Indien het risico niet meer bestaat en het omschreven motorrijtuig
niet vervangen wordt, kan de verzekeringnemer vragen om de overeenkomst te schorsen. In dat geval gaat de schorsing in op datum van
de mededeling en worden de artikelen 23 tot en met 25 toegepast,
behoudens in de gevallen van overdracht van eigendom, diefstal of
verduistering van het omschreven motorrijtuig bedoeld in de artikelen
10 en 11.
§2. Verdwijning van het risico met vervanging van het omschreven motorrijtuig door een motorrijtuig dat geen eigendom is van
de verzekeringnemer
Na mededeling van de vervanging van het omschreven motorrijtuig
door een motorrijtuig dat geen eigendom is van de verzekeringnemer of
van de eigenaar van het omschreven motorrijtuig vóór de schorsing van
de overeenkomst, biedt deze overeenkomst geen dekking behoudens
akkoord tussen de verzekeraar en de verzekeringnemer.
§3. Verdwijning van het risico met vervanging van het omschreven motorrijtuig door een motorrijtuig dat eigendom is van de
verzekeringnemer
Na mededeling van de vervanging van het omschreven motorrijtuig
door een motorrijtuig dat eigendom is van de verzekeringnemer of
van de eigenaar van het omschreven motorrijtuig vóór de schorsing
van de overeenkomst, gaat de dekking slechts over op het motorrijtuig
dat in vervanging komt op het door de verzekeringnemer gewenste
ogenblik. Op hetzelfde ogenblik eindigt de dekking ten aanzien van het
omschreven motorrijtuig.
Met betrekking tot het motorrijtuig dat in vervanging komt, blijft de
overeenkomst bestaan overeenkomstig de verzekeringsvoorwaarden,
met inbegrip van het tarief, van toepassing bij de verzekeraar op het
ogenblik van de vervanging en in functie van dit nieuwe risico.
Indien de verzekeringnemer de verzekeringsvoorwaarden, met inbegrip
van de premie, niet aanvaardt, dient hij de overeenkomst op te zeggen
overeenkomstig de artikelen 26 en 27, §9.
Indien de verzekeraar het bewijs levert dat het nieuwe risico kenmerken
vertoont die niet vallen binnen zijn aanvaardingscriteria die gelden op
het moment van de vervanging van het motorrijtuig, kan hij de overeenkomst opzeggen overeenkomstig de artikelen 26 en 30, §11.
In geval van opzegging blijven de verzekeringsvoorwaarden, met inbegrip van de premie, die van toepassing waren vóór de vervanging van
het motorrijtuig gelden tot op het ogenblik dat de opzegging ingaat.

Artikel 13. Huurovereenkomst
De bepalingen van artikel 10 zijn eveneens van toepassing in geval
van beëindiging van de rechten van de verzekeringnemer op het
omschreven motorrijtuig dat hij verkregen heeft ter uitvoering van een
huurovereenkomst of een gelijkaardige overeenkomst.

Artikel 14. Opvordering door de overheid
Wanneer het omschreven motorrijtuig in eigendom of in huur wordt
opgevorderd, wordt de overeenkomst geschorst door het enkel feit dat
de opvorderende overheid het motorrijtuig in bezit neemt.
Beide partijen kunnen de overeenkomst opzeggen overeenkomstig de
artikelen 26 en 27, §8 of 30, §8.

1.2.D. Duur - premie - wijzigingen van
verzekeringsvoorwaarden en premie
Artikel 15. Duur van de overeenkomst
§1. Maximumduur
De duur van de overeenkomst mag niet langer zijn dan één jaar.
§2. Stilzwijgende verlenging
Behalve wanneer één van de partijen zich er ten minste 3 maanden
vóór de vervaldag van de overeenkomst tegen verzet, overeenkomstig
de artikelen 26, 27, §2 en 30, §2, wordt de overeenkomst stilzwijgend
verlengd voor opeenvolgende periodes van één jaar.
§3. Korte termijn
Overeenkomsten waarvan de duur korter is dan één jaar, worden niet
stilzwijgend verlengd tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 16. De betaling van de premie
De premie, verhoogd met de taksen en bijdragen, moet ten laatste op
de premievervaldag betaald worden op verzoek van de verzekeraar.
Wanneer de premie niet rechtstreeks aan de verzekeraar wordt betaald,
is de premiebetaling aan een derde bevrijdend indien deze de betaling
vordert en hij voor de inning van de premie klaarblijkelijk als lasthebber
van de verzekeraar optreedt.

Artikel 17. Het verzekeringsbewijs
Zodra de verzekeringsdekking aan de verzekeringnemer verleend
wordt, geeft de verzekeraar hem een verzekeringsbewijs waaruit het
bestaan van de overeenkomst blijkt.
Het verzekeringsbewijs is niet geldig bij de nietigverklaring van de
overeenkomst en houdt op geldig te zijn vanaf de beëindiging van de
overeenkomst of vanaf het ogenblik van de opzegging of schorsing van
de overeenkomst.

Artikel 18. Niet-betaling van de premie
§1. Ingebrekestelling
De verzekeraar kan bij niet-betaling van de premie op de vervaldag
de dekking schorsen of de overeenkomst opzeggen indien de verzekeringnemer in gebreke is gesteld bij deurwaardersexploot of bij een
aangetekende zending.
§2. Schorsing van de dekking
De schorsing van de dekking gaat in na het verstrijken van de termijn
vermeld in de ingebrekestelling maar die niet korter mag zijn dan 15
dagen, te rekenen vanaf de dag volgend op de betekening of de dag
volgend op de afgifte van de aangetekende zending.
Als de dekking geschorst werd, maakt de betaling door de verzekeringnemer van de achterstallige premies, zoals nader bepaald in de
laatste ingebrekestelling of gerechtelijke uitspraak, een einde aan die
schorsing.
De schorsing van de dekking doet geen afbreuk aan het recht van de
verzekeraar de later nog te vervallen premies te eisen op voorwaarde
dat de verzekeringnemer in gebreke werd gesteld overeenkomstig
paragraaf 1 en de ingebrekestelling herinnert aan de schorsing van de
dekking. Het recht van de verzekeraar wordt evenwel beperkt tot de
premies voor twee opeenvolgende jaren.
§3. Verhaal van de verzekeraar
In geval van schorsing van de dekking wegens niet-betaling van de premie heeft de verzekeraar een recht van verhaal op de verzekeringnemer,
overeenkomstig de artikelen 44, 45, 1°, 55 en 63.
§4. Opzegging van de overeenkomst
In geval van niet-betaling van de premie kan de verzekeraar de overeenkomst opzeggen, overeenkomstig de artikelen 26 en 30, §3.

Artikel 19. Wijziging van de premie
Indien de verzekeraar de premie verhoogt, kan de verzekeringnemer
de overeenkomst opzeggen overeenkomstig de artikelen 26 en 27, §3.
De mededeling van de premiewijziging gebeurt overeenkomstig de
geldende wetgeving.
Indien de premie wijzigt ingevolge een duidelijk en nauwkeurig
om
schreven bepaling in de verzekeringsovereenkomst beschikt de
verzekeringnemer niet over een opzeggingsrecht. Deze bepaling doet
geen afbreuk aan het opzeggingsrecht vermeld in artikel 27, §7 en §9.

Artikel 20. Wijziging van de
verzekeringsvoorwaarden
§1. Wijziging van de verzekeringsvoorwaarden ten gunste van
de verzekeringnemer, de verzekerde of elke derde die bij de
uitvoering van de overeenkomst betrokken is
De verzekeraar kan de verzekeringsvoorwaarden volledig ten gunste
van de verzekeringnemer, de verzekerde of elke derde die bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken is, wijzigen.
Wanneer de premie verhoogt, kan de verzekeringnemer de overeenkomst opzeggen overeenkomstig de artikelen 26 en 27, §3.
§2. Wijziging van bepalingen die een invloed kunnen hebben op
de premie of de vrijstelling
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Indien de verzekeraar de verzekeringsvoorwaarden met betrekking tot
de wijziging van de premie in functie van de schadegevallen die zich
hebben voorgedaan, of tot de vrijstelling wijzigt en die wijziging niet
volledig ten gunste van de verzekeringnemer of de verzekerde is, kan
de verzekeringnemer de overeenkomst opzeggen overeenkomstig de
artikelen 26 en 27, §3.

1.2.E. Schorsing van de overeenkomst

Indien de vrijstelling wijzigt ingevolge een duidelijk en nauwkeurig
omschreven bepaling in de verzekeringsovereenkomst beschikt de
verzekeringnemer niet over een opzeggingsrecht.

Artikel 24. Wederinverkeerstelling van het
omschreven motorrijtuig

§3. Wijziging ingevolge een wetgevende beslissing van een
overheid
Indien de verzekeraar de verzekeringsvoorwaarden wijzigt ingevolge
een wetgevende beslissing van een overheid, licht de verzekeraar de
verzekeringnemer hierover duidelijk in.

Bij mededeling van de wederinverkeerstelling van het omschreven
motorrijtuig wordt de overeenkomst opnieuw in werking gesteld met
toepassing van de verzekeringsvoorwaarden, met inbegrip van het
tarief, die op dat ogenblik gelden.

Wanneer de wijziging een premieverhoging tot gevolg heeft, of indien
de wijziging niet uniform is voor alle verzekeraars, kan de verzekeringnemer de overeenkomst opzeggen overeenkomstig de artikelen 26 en
27, §3.
Bij gebreke aan duidelijke informatie is de hoogst mogelijke uit de
wetgeving voortvloeiende waarborg van toepassing en kan de verzekeringnemer de overeenkomst opzeggen overeenkomstig de artikelen
26 en 27, §3.
De verzekeraar kan de overeenkomst opzeggen overeenkomstig de
artikelen 26 en 30, §7 indien hij het bewijs levert dat hij het risico, zoals
dit volgt uit het nieuwe wettelijke kader, in geen geval zou verzekerd
hebben.
§4. Andere wijzigingen
Indien de verzekeraar andere wijzigingen voorstelt dan deze bedoeld
in §1, §2 en §3, licht hij de verzekeringnemer hierover op duidelijke
wijze in.
De verzekeringnemer kan de overeenkomst opzeggen overeenkomstig
de artikelen 26 en 27, §3.
De verzekeringnemer heeft eveneens een opzeggingsrecht indien hij
van de verzekeraar geen duidelijke informatie ontvangen heeft over de
wijziging.
§5. Wijze van meedelen
De mededeling van de wijziging van de verzekeringsvoorwaarden en
van de premie gebeurt overeenkomstig de geldende wetgeving.

Artikel 21. Faillissement van de verzekeringnemer
§1. Behoud van de overeenkomst
In geval van faillissement van de verzekeringnemer blijft de overeenkomst bestaan ten voordele van de massa van de schuldeisers die de
verzekeraar het bedrag verschuldigd is van de premies vervallen vanaf
de faillietverklaring.
§2. Opzegging van de overeenkomst
De curator van het faillissement en de verzekeraar hebben het recht om
de overeenkomst op te zeggen overeenkomstig de artikelen 26, 28 en
30, §9.

Artikel 22. Overlijden van de verzekeringnemer
§1. Behoud van de overeenkomst
In geval van overlijden van de verzekeringnemer blijft de overeenkomst
voortbestaan ten voordele van de erfgenamen die verplicht zijn de
premies te betalen.
Indien het omschreven motorrijtuig de volle eigendom wordt van één
van de erfgenamen of van een legataris van de verzekeringnemer, blijft
de overeenkomst voortbestaan in zijn voordeel.
§2. Opzegging van de overeenkomst
De erfgenamen kunnen de overeenkomst opzeggen overeenkomstig de
artikelen 26 en 29, eerste lid.
De erfgenaam of legataris, die het omschreven motorrijtuig in volle
eigendom verkregen heeft, kan de overeenkomst opzeggen overeenkomstig de artikelen 26 en 29, tweede lid.
De verzekeraar kan de overeenkomst opzeggen overeenkomstig de
artikelen 26 en 30, §10.

Artikel 23. Tegenstelbaarheid van de schorsing
De schorsing van de overeenkomst is tegenstelbaar aan de benadeelde
persoon.

Bij de wederinwerkingstelling van de overeenkomst wordt het niet-verbruikte premiegedeelte verrekend.
Indien de verzekeringsvoorwaarden gewijzigd zijn of de premie verhoogd is, kan de verzekeringnemer de overeenkomst opzeggen
overeenkomstig de artikelen 26 en 27, §3.
In geval van opzegging blijven de verzekeringsvoorwaarden, met
inbegrip van de premie, die van toepassing waren vóór de schorsing van
de overeenkomst gelden tot op het ogenblik dat de opzegging ingaat.

Artikel 25. In verkeerstelling van enig ander
motorrijtuig
Bij mededeling van het in het verkeer brengen van enig ander motorrijtuig dat eigendom is van de verzekeringnemer of van de eigenaar van
het vorig omschreven motorrijtuig, wordt de overeenkomst opnieuw in
werking gesteld met toepassing van de verzekeringsvoorwaarden, met
inbegrip van het tarief, die op dat ogenblik gelden en in functie van het
nieuwe risico.
Bij de wederinwerkingstelling van de overeenkomst wordt het niet-verbruikte premiegedeelte verrekend.
Indien de verzekeringnemer de verzekeringsvoorwaarden, met inbegrip
van de premie, niet aanvaardt, dient hij de overeenkomst op te zeggen
overeenkomstig de artikelen 26 en 27, §9.
Indien de verzekeraar het bewijs levert dat het nieuwe risico kenmerken
vertoont die niet vallen binnen zijn aanvaardingscriteria die gelden op
het moment van de aanvraag van de wederinwerkingstelling van de
overeenkomst, kan hij de overeenkomst opzeggen overeenkomstig de
artikelen 26 en 30, §11.
In geval van opzegging blijven de verzekeringsvoorwaarden, met
inbegrip van de premie, die van toepassing waren vóór de schorsing van
de overeenkomst gelden tot op het ogenblik dat de opzegging ingaat.

1.2.F. Einde van de overeenkomst
Artikel 26. Opzeggingsmodaliteiten
§1. Opzeggingswijze
De opzegging geschiedt bij deurwaardersexploot, per aangetekende
zending of door afgifte van de opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs.
De opzegging wegens niet-betaling van de premie kan niet gebeuren
door middel van afgifte van de opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs.
§2. Uitwerking van de opzegging
Tenzij anders vermeld in de artikelen 27 en 30, gaat de opzegging in na
het verstrijken van een termijn van een maand, te rekenen vanaf de dag
volgend op de betekening van het deurwaardersexploot, of in het geval
van een aangetekende zending te rekenen van de dag die volgt op zijn
afgifte, of vanaf de dag volgend op de datum van het ontvangstbewijs.
§3. Premiekrediet
Het premiegedeelte dat betrekking heeft op de periode na de datum
van het van kracht worden van de opzegging, wordt door de verzekeraar terugbetaald binnen een termijn van 30 dagen vanaf de inwerkingtreding van de opzegging.

Artikel 27. Opzeggingsmogelijkheden voor de
verzekeringnemer
§1. Voor de aanvang van de overeenkomst
De verzekeringnemer kan de overeenkomst opzeggen wanneer tussen
de datum van het sluiten en die van de inwerkingtreding ervan een
termijn van meer dan een jaar verloopt. Van deze opzegging moet
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uiterlijk 3 maanden vóór de aanvangsdatum van de overeenkomst
kennis gegeven worden.
De opzegging gaat in op de aanvangsdatum van de overeenkomst.
§2. Op het einde van elke verzekeringsperiode
De verzekeringnemer kan op het einde van elke verzekeringsperiode de
overeenkomst opzeggen ten minste 3 maanden vóór haar vervaldag.
De opzegging gaat in op die vervaldag.
§3. Wijziging van de verzekeringsvoorwaarden en van de premie
De verzekeringnemer kan de overeenkomst opzeggen indien de premie,
de verzekeringsvoorwaarden of de vrijstelling wijzigen, zoals bedoeld in
de artikelen 19 en 20.
De verzekeringnemer kan de overeenkomst eveneens opzeggen indien
hij van de verzekeraar geen duidelijke informatie ontvangen heeft over
de wijziging, zoals bedoeld in artikel 20.
§4. Na schadegeval
De verzekeringnemer kan de overeenkomst opzeggen na een schadegeval waarbij schadeloosstellingen ten gunste van de benadeelden zijn
betaald of zullen moeten worden betaald, met uitzondering van de
betalingen overeenkomstig artikel 50.

Artikel 29. Opzegging door de erfgenamen of
legataris
De erfgenamen van de verzekeringnemer kunnen de overeenkomst
opzeggen binnen de 3 maanden en 40 dagen na het overlijden van de
verzekeringnemer.
De erfgenaam of legataris van de verzekeringnemer, die het omschreven motorrijtuig in volle eigendom heeft verkregen, kan de overeenkomst opzeggen binnen de maand te rekenen vanaf de dag dat het
motorrijtuig hem werd toebedeeld. Deze termijn van een maand doet
geen afbreuk aan de termijn van 3 maanden en 40 dagen.

Artikel 30. Opzeggingsmogelijkheden voor de
verzekeraar
§1. Voor de aanvang van de overeenkomst
De verzekeraar kan de overeenkomst opzeggen wanneer tussen de
datum van het sluiten en die van de inwerkingtreding ervan een termijn
van meer dan een jaar verloopt. Van deze opzegging moet uiterlijk 3
maanden vóór de aanvangsdatum van de overeenkomst kennis gegeven
worden.

De opzegging dient te gebeuren uiterlijk een maand na de uitbetaling
van de schadevergoeding. De opzegging gaat in na het verstrijken van
een termijn van 3 maanden, te rekenen vanaf de dag volgend op de
betekening van het deurwaardersexploot of de dag volgend op de
datum van het ontvangstbewijs of, in het geval van een aangetekende
zending te rekenen van de dag die volgt op zijn afgifte.

De opzegging gaat in op de aanvangsdatum van de overeenkomst.

§5. Wijziging van verzekeraar
De verzekeringnemer kan de overeenkomst opzeggen in geval van
overdracht door de verzekeraar van de rechten en verplichtingen die
voortvloeien uit de overeenkomst.

§3. In geval van niet-betaling van de premie
De verzekeraar kan de overeenkomst opzeggen in geval van niet-betaling van de premie, zelfs zonder voorafgaande schorsing van de
dekking, indien de verzekeringnemer in gebreke gesteld is.

De opzegging dient te gebeuren binnen een termijn van 3 maanden te
rekenen vanaf de publicatie in het Belgisch Staatsblad van de beslissing
van de Nationale Bank van België tot goedkeuring van de overdracht.
De opzegging gaat in na het verstrijken van een termijn van 1 maand,
te rekenen vanaf de dag volgend op de betekening van het deurwaardersexploot of de dag volgend op de datum van het ontvangstbewijs
of, in het geval van een aangetekende zending, te rekenen van de dag
die volgt op de afgifte, of op de jaarlijkse premievervaldag indien deze
vóór het verstrijken van de voornoemde 1 maand valt.
Deze opzegmogelijkheid is niet van toepassing op fusies en splitsingen
van verzekeringsondernemingen, noch op overdrachten uitgevoerd
in het kader van een inbreng van de algemeenheid van goederen of
van een tak van werkzaamheid, noch op andere overdrachten tussen
verzekeraars die deel uitmaken van eenzelfde geconsolideerd geheel.
§6. Stopzetting van de activiteiten van de verzekeraar
De verzekeringnemer kan de overeenkomst opzeggen in geval van
faillissement, gerechtelijk akkoord of intrekking van de toelating van
de verzekeraar.
§7. Vermindering van risico
De verzekeringnemer kan de overeenkomst opzeggen indien er bij
vermindering van het risico geen akkoord is over het bedrag van de
nieuwe premie binnen de maand na de aanvraag tot vermindering van
de premie.
§8. Opvordering door de overheid
De verzekeringnemer kan de overeenkomst opzeggen wanneer deze
geschorst is omwille van een opvordering door de overheid in eigendom
of in huur van het omschreven motorrijtuig.
§9. Vervanging van motorrijtuig of wederinwerkingstelling van
de geschorste overeenkomst
Indien de verzekeringnemer bij een vervanging van motorrijtuig of
wederinwerkingstelling van de geschorste overeenkomst de verzekeringsvoorwaarden, met inbegrip van de premie, niet aanvaardt, dient
hij de overeenkomst op te zeggen binnen een termijn van een maand
te rekenen vanaf de ontvangst van de kennisgeving ervan.
§10. Combinatiepolis
Wanneer de verzekeraar één of meer waarborgen andere dan deze
bedoeld in de artikelen 38, 50, 56 tot en met 59 opzegt, kan de verzekeringnemer de gehele overeenkomst opzeggen.

Artikel 28. Opzegging door de curator
De curator kan de overeenkomst opzeggen binnen de 3 maanden die
volgen op de faillietverklaring.

§2. Op het einde van elke verzekeringsperiode
De verzekeraar kan op het einde van elke verzekeringsperiode de
overeenkomst opzeggen ten minste 3 maanden vóór haar vervaldag.
De opzegging gaat in op die vervaldag.

De opzegging gaat in na het verstrijken van de termijn vermeld in de
ingebrekestelling, maar ten vroegste 15 dagen te rekenen vanaf de
dag volgend op de betekening of de dag volgend op de afgifte van de
aangetekende zending.
De verzekeraar kan zijn verplichting tot het verlenen van dekking
schorsen en de overeenkomst opzeggen indien hij dit heeft bepaald in
dezelfde ingebrekestelling.
In dat geval gaat de opzegging in na het verstrijken van de termijn door
de verzekeraar bepaald, maar ten vroegste 15 dagen te rekenen vanaf
de eerste dag van de schorsing van de dekking.
Wanneer de verzekeraar zijn verplichting tot het verlenen van dekking
geschorst heeft en de overeenkomst niet is opgezegd in dezelfde
ingebrekestelling, kan de opzegging enkel geschieden mits een nieuwe
ingebrekestelling.
In dat geval gaat de opzegging in na het verstrijken van de termijn
vermeld in de ingebrekestelling, maar ten vroegste 15 dagen te rekenen
vanaf de dag volgend op de betekening of de dag volgend op de afgifte
van de aangetekende zending.
§4. Na schadegeval
1° De verzekeraar kan de overeenkomst slechts opzeggen na een schadegeval waarbij schadeloosstellingen ten gunste van de benadeelden
zijn betaald of zullen moeten worden betaald, met uitzondering van de
betalingen ingevolge artikel 50.
De opzegging dient te gebeuren uiterlijk een maand na de uitbetaling
van de schadevergoeding.
De opzegging gaat in na het verstrijken van een termijn van 3 maanden,
te rekenen vanaf de dag volgend op de betekening van het deurwaardersexploot of dag volgend op de datum van het ontvangstbewijs of,
in het geval van een aangetekende zending, te rekenen van de dag die
volgt op zijn afgifte.
De opzegging na schadegeval van één of meer waarborgen andere
dan deze bedoeld in de artikelen 38, 50, 56 tot en met 59, geeft de
verzekeraar geen recht om deze waarborgen op te zeggen.
2° De verzekeraar kan, ten allen tijde, de overeenkomst opzeggen
na een schadegeval, wanneer de verzekeringnemer of de verzekerde
één van zijn verplichtingen, ontstaan door het schadegeval, niet is
nagekomen met de bedoeling de verzekeraar te misleiden, zodra de
verzekeraar bij de onderzoeksrechter een klacht met burgerlijke partijstelling heeft ingediend tegen één van deze personen of hem voor het
vonnisgerecht heeft gedagvaard, op basis van de artikelen 193, 196,
197, 496 of 510 tot 520 van het Strafwetboek. Indien de verzekeraar
afstand doet van zijn vordering of indien de strafvordering uitmondt in
een buitenvervolgingstelling of een vrijspraak, moet de verzekeraar de
schade als gevolg van die opzegging vergoeden.
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De opzegging gaat in ten vroegste 1 maand te rekenen van de dag
volgend op de betekening, de dag volgend op de datum van het ontvangstbewijs of, ingeval van een aangetekende zending vanaf de dag
die volgt op zijn afgifte.
§5. Verzwijging, onjuiste mededeling en verzwaring van het
risico
De verzekeraar kan de overeenkomst opzeggen in geval van :
1° onopzettelijke verzwijging of onopzettelijke onjuiste mededeling van
gegevens over het risico bij het sluiten van de overeenkomst bedoeld
in artikel 4;
2° aanmerkelijke en blijvende verzwaring van het risico in de loop van
de overeenkomst bedoeld in artikel 6.
§6. Technische eisen van het motorrijtuig
De verzekeraar kan de overeenkomst opzeggen wanneer :
1° het motorrijtuig niet beantwoordt aan de reglementering op de
technische eisen van de motorrijtuigen;
2° het motorrijtuig, onderworpen aan de technische controle, niet of
niet meer voorzien is van een geldig keuringsbewijs.
§7. Nieuwe wettelijke bepalingen
De verzekeraar kan de overeenkomst opzeggen indien hij het bewijs
levert dat hij het risico, zoals dit volgt uit de wijziging van de verzekeringsvoorwaarden door een beslissing van de overheid bedoeld in
artikel 20 in geen geval zou verzekerd hebben.
§8. Opvordering door de overheid
De verzekeraar kan de overeenkomst opzeggen wanneer deze geschorst
is omwille van een opvordering door de overheid in eigendom of in huur
van het omschreven motorrijtuig.
§9. Faillissement van de verzekeringnemer
De verzekeraar kan de overeenkomst opzeggen in geval van faillissement van de verzekeringnemer ten vroegste 3 maanden na de
faillietverklaring.
§10. Overlijden van de verzekeringnemer
De verzekeraar kan de overeenkomst opzeggen na het overlijden van de
verzekeringnemer binnen 3 maanden te rekenen vanaf de dag waarop
de verzekeraar kennis kreeg van het overlijden.
§11. Vervanging van motorrijtuig of wederinwerkingstelling van
de geschorste overeenkomst
Indien de verzekeraar het bewijs levert dat het nieuwe risico kenmerken
vertoont die niet vallen binnen zijn aanvaardingscriteria die gelden op
het moment van de vervanging of wederinwerkingstelling, kan hij de
overeenkomst opzeggen binnen een termijn van een maand te rekenen
vanaf de dag waarop hij kennis heeft gekregen van de kenmerken van
het nieuwe risico.

Artikel 31. Einde van de overeenkomst na schorsing
Indien de geschorste overeenkomst vóór haar vervaldag niet opnieuw in
werking wordt gesteld, neemt zij een einde op die vervaldag.
Indien de overeenkomst geschorst wordt binnen de 3 maanden voor
die vervaldag, neemt de overeenkomst een einde op de volgende
vervaldag.
Het niet-verbruikte premiegedeelte wordt terugbetaald binnen een
termijn van 30 dagen vanaf de eindvervaldag.

1.3. SCHADEGEVAL
Artikel 32. Aangifte van een schadegeval
§1. Termijn van aangifte
Ieder schadegeval moet onmiddellijk en ten laatste binnen 8 dagen
nadat het is voorgevallen, schriftelijk worden aangegeven aan de
verzekeraar of aan elke met dat doel in de overeenkomst aangewezen
persoon. De verzekeraar kan er zich echter niet op beroepen dat deze
termijn niet in acht is genomen, indien die mededeling zo spoedig als
redelijkerwijze mogelijk is geschied.
Deze verplichting rust op alle verzekerden.
§2. Inhoud van de aangifte
De schadeaangifte moet in de mate van het mogelijke de oorzaken, de
omstandigheden en de vermoedelijke gevolgen van het schadegeval
vermelden, evenals de naam, de voornaam en de woonplaats van
de getuigen en de benadeelden. Voor zover mogelijk wordt hiervoor
gebruik gemaakt van het formulier dat de verzekeraar ter beschikking
stelt van de verzekeringnemer.

§3. Bijkomende meldingen
De verzekeringnemer en de overige verzekerden verschaffen de
verzekeraar, of elke met dat doel in de overeenkomst aangewezen
persoon, zonder verwijl alle door hem gevraagde nuttige inlichtingen en
documenten. Alle dagvaardingen en in het algemeen alle gerechtelijke
en buitengerechtelijke documenten moeten door de verzekerde aan de
verzekeraar, of elke met dat doel in de overeenkomst aangewezen persoon overgemaakt worden binnen 48 uur nadat zij aan de verzekerde
werden afgegeven of betekend.

Artikel 33. Erkenning van aansprakelijkheid door de
verzekerde
Elke erkenning van aansprakelijkheid, elke dading, elke vaststelling van
schade, elke belofte van schadevergoeding of elke door de verzekerde
gedane betaling, zonder schriftelijke toestemming van de verzekeraar,
is hem niet tegenwerpbaar.
Het erkennen van feiten of het verstrekken van eerste geldelijke of
medische hulp door de verzekerde kunnen voor de verzekeraar geen
grond opleveren om zijn dekking te weigeren.

Artikel 34. Prestatie van de verzekeraar bij schade
§1. Schadevergoeding
De verzekeraar betaalt de in hoofdsom verschuldigde schadevergoeding
volgens de bepalingen van de overeenkomst.
De verzekeraar betaalt, zelfs boven de vergoedingsgrenzen de intrest
op de in hoofdsom verschuldigde schadevergoeding, de kosten
betreffende burgerrechtelijke rechtsvorderingen, met inbegrip van
de rechtsplegingvergoeding in strafzaken, alsook de erelonen en de
kosten van de advocaten en de deskundigen, maar alleen in zover die
kosten door hem of met zijn toestemming zijn gemaakt of, in geval van
belangenconflict dat niet te wijten is aan de verzekerde, voor zover die
kosten niet onredelijk zijn gemaakt. De kosten gerecupereerd ten laste
van derden en de rechtsplegingvergoeding moeten aan de verzekeraar
worden terugbetaald.
§2. Vergoedingsgrenzen
Er is geen vergoedingsgrens voor schade voortvloeiend uit lichamelijke
letsels.
De vergoedingsgrens voor stoffelijke schade bedraagt 100 miljoen
euro per schadegeval. Dit bedrag wordt geïndexeerd overeenkomstig
artikel 3 van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte
aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen.
§3. Leiding van het geschil
Vanaf het ogenblik dat de verzekeraar tot tussenkomst is gehouden
en voor zover deze wordt ingeroepen, is hij verplicht zich achter de
verzekerde te stellen volgens de bepalingen van de overeenkomst. Ten
aanzien van de burgerrechtelijke belangen en in zover de belangen van
de verzekeraar en van de verzekerde samenvallen, heeft de verzekeraar
het recht om, in de plaats van de verzekerde de vordering van de
benadeelde te bestrijden. De verzekeraar kan deze laatste vergoeden
indien daartoe grond bestaat.
§4. Vrijwaring van de rechten van de verzekerde
De tussenkomsten van de verzekeraar houden geen enkele erkenning in
van aansprakelijkheid vanwege de verzekerde en zij mogen hem geen
nadeel berokkenen.
§5. Mededeling van de schadeafhandeling
De definitieve schadevergoeding of de weigering om te vergoeden
worden zo spoedig mogelijk aan de verzekeringnemer meegedeeld.
§6. Indeplaatsstelling
De verzekeraar die schadevergoeding betaald heeft, treedt ten belope
van het bedrag van die vergoeding in de rechten en de rechtsvorderingen van de verzekerde tegen de aansprakelijke derden.
De verzekeraar die schadevergoeding betaald heeft overeenkomstig
artikel 50, treedt ten belope van het bedrag van die vergoeding in de
rechten en de rechtsvorderingen van de benadeelde tegen de aansprakelijke derden.

Artikel 35. Strafrechtelijke vervolging
§1. Verdedigingsmiddelen
Indien een schadegeval aanleiding geeft tot strafrechtelijke vervolgingen tegen de verzekerde, zelfs indien over de burgerrechtelijke
belangen nog geen regeling getroffen is, kan de verzekerde vrij, op
eigen kosten, zijn verdedigingsmiddelen kiezen.
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De verzekeraar moet zich beperken tot het bepalen van de verdedigingsmiddelen met betrekking tot de omvang van de aansprakelijkheid
van de verzekerde en de hoogte van de door de benadeelde partij
geëiste bedragen, onverminderd artikel 34 wat de burgerrechtelijke
belangen betreft.
De verzekerde is verplicht persoonlijk te verschijnen wanneer de procedure dit vergt.
§2. Rechtsmiddelen na veroordeling
Wanneer de verzekerde strafrechtelijk wordt veroordeeld, mag de
verzekeraar er zich noch tegen verzetten dat hij op eigen kosten gebruik
maakt van elk mogelijk rechtsmiddel, noch mag hij tussenkomen in de
keuze van de rechtsmiddelen in strafzaken.
De verzekeraar heeft het recht om de schadevergoedingen te betalen
indien daartoe grond bestaat.
Wanneer de verzekeraar vrijwillig is tussengekomen, moet hij de
verzekerde tijdig op de hoogte brengen van elk rechtsmiddel dat de
verzekeraar tegen de gerechtelijke beslissing met betrekking tot de
omvang van de aansprakelijkheid van de verzekerde instelt; de verzekerde beslist op eigen risico of hij al dan niet het door de verzekeraar
ingestelde rechtsmiddel volgt.
§3. Boetes, minnelijke schikkingen en kosten
De geldboetes, de minnelijke schikkingen in strafzaken en de gerechtskosten in strafzaken, onverminderd artikel 34, §1, tweede lid, zijn niet
ten laste van de verzekeraar.

Deze dekking wordt verleend voor de schadegevallen die zich hebben voorgedaan op de openbare weg of op de openbare of de
privéterreinen.

Artikel 40. Schadegeval in het buitenland
Wanneer het schadegeval zich heeft voorgedaan buiten het Belgische
grondgebied, is de door de verzekeraar verleende dekking die waarin is
voorzien door de wetgeving op de verplichte motorrijtuigenverzekering
van de staat op het grondgebied waarvan het schadegeval zich heeft
voorgedaan.
De toepassing van die buitenlandse wet mag de verzekerde evenwel
niet de ruimere dekking ontnemen die de Belgische wet hem verleent.

Artikel 41. Verzekerde personen
Gedekt wordt de burgerrechtelijke aansprakelijkheid :
1° van de verzekeringnemer;
2° van de eigenaar, van iedere houder, van iedere bestuurder van het
omschreven motorrijtuig en van iedere persoon erdoor vervoerd;
3° van de eigenaar, van iedere houder, van iedere bestuurder en van
iedere persoon vervoerd door een verzekerd motorrijtuig bedoeld in de
artikelen 10 en 11 volgens de daarin bepaalde voorwaarden;
4° van de persoon die burgerrechtelijk aansprakelijk is voor de voornoemde personen.

1.4. VERKLARING OVER DE SCHADEGEVALLEN
DIE ZICH HEBBEN VOORGEDAAN

Artikel 42. Uitgesloten personen

Artikel 36. Verplichting van de verzekeraar

1° de voor de schade aansprakelijke persoon, behalve indien het de
aansprakelijkheid voor andermans daad betreft;

De verzekeraar maakt binnen vijftien dagen die volgen op iedere vraag
van de verzekeringnemer en op het einde van de overeenkomst, aan
deze laatste een verklaring over de schadegevallen die zich hebben
voorgedaan over met vermelding van de door de reglementering
voorziene gegevens.

1.5. MEDEDELINGEN
Artikel 37. Bestemmeling van de mededelingen
§1. De verzekeraar
De voor de verzekeraar bestemde mededelingen en kennisgevingen
moeten gedaan worden aan zijn adres, zijn elektronisch adres of aan
elke met dat doel in de overeenkomst aangewezen persoon.
§2. De verzekeringnemer
De voor de verzekeringnemer bestemde mededelingen en kennisgevingen moeten worden gedaan aan het laatste door de verzekeraar
gekende adres. Deze mededelingen en kennisgevingen kunnen met de
instemming van de verzekeringnemer eveneens gebeuren via elektronische post op het laatste door hem aangegeven adres.

2. BEPALINGEN VAN TOEPASSING
OP DE WAARBORG WETTELIJKE
BURGERRECHTELIJKE
AANSPRAKELIJKHEID
2.1. DE WAARBORG
Artikel 38. Voorwerp van de verzekering
Met deze overeenkomst dekt de verzekeraar overeenkomstig voornoemde wet van 21 november 1989 of in voorkomend geval de
toepasselijke buitenlandse wetgeving en volgens de bepalingen van
deze overeenkomst, de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de
verzekerden als gevolg van een door het verzekerde motorrijtuig
veroorzaakt schadegeval.

Zijn van het recht op schadevergoeding uitgesloten :

2° de persoon die en in zoverre hij krachtens een wettelijke of reglementaire bepaling van aansprakelijkheid is ontheven.
Voor de toepassing van dit artikel blijft het recht op schadevergoeding
evenwel verworven ten voordele van de gedeeltelijk aansprakelijke
persoon tot beloop van het deel van zijn schade toe te schrijven aan
een verzekerde.

Artikel 43. Van vergoeding uitgesloten schade
§1. Het verzekerde motorrijtuig
De schade aan het verzekerde motorrijtuig is uitgesloten.
§2. De vervoerde goederen
De schade aan goederen die door het verzekerde motorrijtuig beroepsmatig en onder bezwarende titel vervoerd worden, is uitgesloten,
behoudens de kleding en bagage die persoonlijk toebehoren aan de
vervoerde personen.
§3. Schade door vervoerde goederen
De schade die niet veroorzaakt wordt door het gebruik van het verzekerde motorrijtuig maar die enkel te wijten is aan de vervoerde goederen of aan de handelingen die vereist zijn voor dit vervoer is uitgesloten.
§4. Vergunde wedstrijden
De schade die voortvloeit uit de deelname van het verzekerde motorrijtuig aan snelheids-, regelmatigheids- of behendigheidsritten of
-wedstrijden waartoe van overheidswege toestemming is verleend, is
uitgesloten.
§5. Kernenergie
De schade te vergoeden overeenkomstig de wetgeving betreffende de
burgerrechtelijke aansprakelijkheid inzake de kernenergie is uitgesloten.
§6. Diefstal van het verzekerde motorrijtuig
De schade veroorzaakt door de personen die zich door diefstal, geweldpleging of heling de macht over het verzekerd motorrijtuig hebben
verschaft, is uitgesloten.

2.2. HET RECHT VAN VERHAAL VAN DE
VERZEKERAAR

Artikel 39. Territoriale dekking

Artikel 44. Bepaling van de bedragen die kunnen
verhaald worden

De dekking wordt verleend voor een schadegeval dat zich heeft voorgedaan in enig land waarvoor de dekking verleend wordt volgens het
verzekeringsbewijs.

Wanneer de verzekeraar gehouden is ten aanzien van de benadeelden
heeft hij een recht van verhaal dat betrekking heeft op de netto-uitgaven van de verzekeraar, zijnde de schadevergoedingen in hoofdsom, de
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gerechtskosten en intresten, verminderd met de eventuele vrijstellingen
en de bedragen die hij heeft kunnen recupereren.
Dit recht van verhaal kan enkel toegepast worden in de gevallen en op
de personen vermeld in de artikelen 45 tot en met 48, ten belope van
het bedrag van het persoonlijk aandeel in de aansprakelijkheid van de
verzekerde.
Dit verhaal wordt als volgt bepaald behoudens anders vermeld in de
artikelen 45 tot en met 47 :
1° indien de netto-uitgaven niet hoger zijn dan 11.000 euro is het
bedrag van het verhaal integraal;
2° indien de netto-uitgaven hoger zijn dan 11.000 euro wordt dit laatste
bedrag verhoogd met de helft van het gedeelte dat het bedrag van
11.000 euro overschrijdt. Dit verhaal bedraagt maximum 31.000 euro.

Artikel 45. Verhaal op de verzekeringnemer
De verzekeraar heeft een recht van verhaal op de verzekeringnemer :
1° in geval de dekking van de overeenkomst geschorst is wegens
niet-betaling van de premie overeenkomstig artikel 18;
2° voor het totale bedrag van zijn netto-uitgaven, bedoeld in artikel
44, tweede lid, in geval van opzettelijk verzwijgen of opzettelijk onjuist
meedelen van gegevens betreffende het risico bij het sluiten, overeenkomstig artikel 3, of in de loop van de overeenkomst, overeenkomstig
artikel 6;
3° voor een bedrag van de netto-uitgaven zoals bepaald in artikel 44,
tweede lid, met een maximum van 250 euro in geval van onopzettelijk
verzwijgen of onopzettelijk onjuist meedelen van gegevens betreffende
het risico zowel bij het sluiten, overeenkomstig artikel 4, als in de loop
van de overeenkomst, overeenkomstig artikel 6.

Artikel 46. Verhaal op de verzekerde
De verzekeraar heeft een recht van verhaal op de verzekerde :
1° wanneer hij bewijst dat deze het schadegeval opzettelijk heeft
veroorzaakt, voor het totale bedrag van zijn netto-uitgaven, bedoeld in
artikel 44, tweede lid;
2° wanneer hij bewijst dat deze het schadegeval veroorzaakt heeft
in één van de volgende gevallen van grove schuld en voor zover de
verzekeraar aantoont dat er een oorzakelijk verband bestaat met het
schadegeval :
a) rijden in staat van dronkenschap;
b) rijden onder invloed van drugs, medicijnen of hallucinogene stoffen,
waardoor de verzekerde niet meer beschikt over de controle van zijn
daden;
3° wanneer hij bewijst dat deze het schadegeval veroorzaakt heeft en
dader of medeplichtige is van het misdrijf van misbruik van vertrouwen,
oplichting of verduistering met betrekking tot het gebruik van het
motorrijtuig;
4° in de mate waarin de verzekeraar bewijst dat hij schade geleden
heeft wanneer de verzekerde een bepaalde handeling niet verricht heeft
binnen een door de overeenkomst vastgestelde termijn. Dit verhaalrecht
kan niet uitgeoefend worden indien de verzekerde bewijst dat hij die
handeling zo spoedig als redelijkerwijze mogelijk verricht heeft.

Artikel 47. Verhaal op de verzekeringnemer en de
verzekerde
§1. Verhaal met oorzakelijk verband
De verzekeraar heeft een recht van verhaal op de verzekeringnemer
en, indien daartoe grond bestaat, op de verzekerde die niet de verzekeringnemer is :

3° wanneer het schadegeval zich voordoet, terwijl het reglementair
of contractueel maximum toegelaten aantal passagiers overschreden
is. Dit verhaal is beperkt tot de uitgaven die betrekking hebben op de
passagiers en dit evenredig aan de verhouding van het overtallige aantal
passagiers tot het aantal werkelijk vervoerde passagiers, onverminderd
de toepassing van artikel 44. Dit verhaal kan enkel worden toegepast
voor zover de verzekeraar aantoont dat er een oorzakelijk verband
bestaat tussen de overschrijding van het toegelaten aantal passagiers
en het schadegeval;
4° wanneer het schadegeval zich voordoet, terwijl de vervoerde personen plaatsen innemen in strijd met de reglementaire of contractuele
bepalingen, met uitzondering van het overschrijden van het maximum
aantal toegelaten passagiers, wordt het verhaal uitgeoefend voor
het totaal van de uitgaven die betrekking hebben op deze vervoerde
personen, onverminderd de toepassing van artikel 44. Dit verhaal kan
enkel worden toegepast voor zover de verzekeraar aantoont dat er een
oorzakelijk verband bestaat tussen het innemen van een niet-conforme
plaats in het motorrijtuig en het schadegeval.
§2. Verhaal zonder oorzakelijk verband
De verzekeraar heeft een recht van verhaal op de verzekeringnemer en,
indien daartoe grond bestaat, op de verzekerde die niet de verzekeringnemer is, wanneer hij bewijst dat, op het ogenblik van het schadegeval,
het verzekerde motorrijtuig bestuurd wordt :
a) door een persoon die niet voldoet aan de Belgische wettelijke vereiste
minimumleeftijd om dat motorrijtuig te besturen;
b) door een persoon die niet beschikt over een geldig rijbewijs om dat
motorrijtuig te besturen;
c) door een persoon die specifieke beperkingen inzake het besturen van
het motorrijtuig vermeld op zijn rijbewijs niet naleeft;
d) door een persoon die in België een rijverbod heeft zelfs indien het
schadegeval zich voordoet in het buitenland.
Er is geen recht van verhaal voor de punten a), b) en c) wanneer de persoon, die in het buitenland het motorrijtuig bestuurt, aan de voorwaarden voldoet voorgeschreven door de plaatselijke wet en reglementen
om het motorrijtuig te besturen.
Er is geen recht van verhaal voor de punten b), c) en d) indien de verzekerde aantoont dat deze situatie te wijten is aan het niet naleven van
een louter administratieve formaliteit.
§3. Aanvechten van het verhaal
De verzekeraar kan echter voor alle situaties vermeld in dit artikel geen
verhaal uitoefenen op een verzekerde indien deze aantoont dat de
tekortkomingen of de feiten waarop het verhaal gesteund is, te wijten
zijn aan een andere verzekerde en dat ze zich hebben voorgedaan in
strijd met zijn onderrichtingen of buiten zijn medeweten.

Artikel 48. Verhaal op de dader of de
burgerrechtelijk aansprakelijke
De verzekeraar heeft een recht van verhaal op de dader van het schadegeval of de burgerrechtelijk aansprakelijke in het geval van overdracht
van de eigendom voor zover hij bewijst dat deze verzekerde een andere
persoon is dan deze bedoeld in artikel 10, §1, vierde lid.

Artikel 49. Toepassing van een vrijstelling
De verzekeringnemer betaalt aan de verzekeraar het bedrag van de
toepasselijke vrijstellingen voorzien in de overeenkomst. Deze betaling
overschrijdt nooit de uitgaven van de verzekeraar. De toepassing van de
vrijstellingen dient te worden uitgevoerd vóór de toepassing van een
eventueel verhaal.

1° wanneer op het ogenblik van het schadegeval het omschreven
motorrijtuig, dat onderworpen is aan de Belgische reglementering op
de technische controle, niet voldoet aan deze reglementering en in het
verkeer gebracht wordt buiten het toegelaten traject. Dit verhaal kan
enkel worden toegepast voor zover de verzekeraar aantoont dat er een
oorzakelijk verband bestaat tussen de staat van het motorrijtuig en het
schadegeval;
2° wanneer het schadegeval zich voordoet tijdens de deelname aan
een snelheids-, regelmatigheids- of behendigheidsrit of -wedstrijd,
waartoe van overheidswege geen toestemming is verleend. Dit verhaal
kan enkel worden toegepast voor zover de verzekeraar aantoont dat er
een oorzakelijk verband bestaat tussen de deelname aan een dergelijke
wedstrijd en het schadegeval;
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3. BEPALINGEN VAN TOEPASSING
OP DE VERGOEDING VAN
BEPAALDE SLACHTOFFERS VAN
VERKEERSONGEVALLEN
3.1. DE VERGOEDINGSPLICHT
3.1.A. Wettelijke basis
Artikel 50. Vergoeding van zwakke weggebruikers
De verzekeraar is verplicht, overeenkomstig artikel 29bis van voornoemde wet van 21 november 1989, alle schade te vergoeden zoals
omschreven in vermeld artikel.

Artikel 51. Vergoeding van onschuldige slachtoffers
De verzekeraar is verplicht, overeenkomstig artikel 29ter van voornoemde wet van 21 november 1989, alle schade te vergoeden zoals
omschreven in dit artikel.

3.1.B. Territoriale afbakening van de
vergoedingsplicht
Artikel 52. Territoriale afbakening van de
vergoedingsplicht van zwakke weggebruikers
Deze vergoedingsplicht, bedoeld in artikel 50, is van toepassing voor het
verzekerde motorrijtuig van zodra het Belgisch recht van toepassing is,
met uitsluiting van de ongevallen die zijn voorgevallen in een land dat
niet vermeld staat op het verzekeringsbewijs.

4. BEPALINGEN VAN TOEPASSING OP DE
BIJKOMENDE WAARBORGEN
4.1. DE WAARBORGEN
Artikel 56. Tijdelijk vervangingsmotorrijtuig
§1. Toepassingsgebied
De dekking strekt zich uit, onder de voorwaarden in dit artikel, tot het
gebruik van een aan een derde toebehorend motorrijtuig ander dan het
omschreven motorrijtuig, zonder dat hiervoor een mededeling vereist is
aan de verzekeraar.
Zijn geen derden, bedoeld in het eerste lid :
- de verzekeringnemer of, wanneer de verzekeringnemer een rechtspersoon is, elke bestuurder van het omschreven motorrijtuig waarvan
de naam aan de verzekeraar is meegedeeld,
- de personen die bij voornoemde personen inwonen, met inbegrip
van zij die om studieredenen buiten het hoofdverblijf van de verzekeringnemer verblijven,
- de eigenaar of de gebruikelijke houder van het omschreven
motorrijtuig.
Deze dekking geldt voor het motorrijtuig dat in vervanging komt
van het omschreven motorrijtuig en tot hetzelfde gebruik bestemd is
wanneer het omschreven motorrijtuig definitief of tijdelijk onbruikbaar
is, wegens onderhoud, aanpassingen, herstellingen, technische keuring
of technisch totaal verlies.
Wanneer het omschreven motorrijtuig een twee- of driewieler is, kan de
dekking in geen geval slaan op een motorrijtuig op vier of meer wielen.
§2. Verzekerde personen
In hun hoedanigheid van bestuurder, houder of passagier van het
vervangingsmotorrijtuig, of van burgerrechtelijk aansprakelijke voor de
bestuurder, houder of passagier wordt de burgerrechtelijke aansprakelijkheid gedekt van :

De vergoedingsplicht is van toepassing op schadegevallen die zich hebben voorgedaan op de openbare weg of op terreinen die toegankelijk
zijn voor het publiek of slechts voor een zeker aantal personen die het
recht hebben om er te komen.

- de eigenaar van het omschreven motorrijtuig;

Artikel 53. Territoriale afbakening van de
vergoedingsplicht van onschuldige slachtoffers

- alle personen die bij voornoemde verzekerden inwonen, met inbegrip
van zij die om studieredenen buiten het hoofdverblijf van de verzekeringnemer of de eigenaar verblijven;

De vergoedingsplicht, bedoeld in artikel 51, is enkel van toepassing voor
ongevallen die zijn gebeurd op het Belgisch grondgebied.

- iedere persoon waarvan de naam in de overeenkomst vermeld is.

De vergoedingsplicht is van toepassing op schadegevallen die zich hebben voorgedaan op de openbare weg of op terreinen die toegankelijk
zijn voor het publiek of slechts voor een zeker aantal personen die het
recht hebben om er te komen.

Artikel 54. Van vergoeding uitgesloten schade
§1. Vergunde wedstrijden
De schade die voortvloeit uit het deelnemen van het verzekerde
motorrijtuig aan snelheids-, regelmatigheids- of behendigheidsritten of
-wedstrijden waartoe van overheidswege toestemming is verleend, is
uitgesloten.
§2. Kernenergie
De schade te vergoeden overeenkomstig de wetgeving betreffende de
burgerrechtelijke aansprakelijkheid inzake de kernenergie, is uitgesloten.
§3. Diefstal van het verzekerde motorrijtuig
De schade die voortvloeit uit de betrokkenheid van het verzekerde
motorrijtuig nadat personen door diefstal, geweldpleging of heling de
macht erover hebben verkregen, is uitgesloten.

3.2. HET RECHT VAN VERHAAL VAN DE
VERZEKERAAR

- de verzekeringnemer en wanneer de verzekeringnemer een rechtspersoon is, van de gemachtigde bestuurder van het omschreven
motorrijtuig;

§3. Inwerkingtreding en duur van de dekking
Deze dekking treedt in werking op het ogenblik dat het omschreven
motorrijtuig niet meer kan worden gebruikt en eindigt wanneer het
vervangingsmotorrijtuig aan de eigenaar of aan een door deze aangewezen persoon wordt terugbezorgd.
Het motorrijtuig moet worden terugbezorgd binnen een redelijke
termijn na ontvangst van het bericht dat het omschreven motorrijtuig
ter beschikking is.
De dekking geldt nooit meer dan 30 dagen.
§4. Dekkingsuitbreiding bij verhaal
Bij het gebruik van een motorrijtuig onder de voorwaarden bedoeld in
dit artikel is de dekking eveneens verworven in het geval dat de verzekerde verplicht wordt om de vergoedingen, die aan de benadeelden
betaald werden in uitvoering van een andere verzekeringsovereenkomst, terug te betalen ingevolge en overeenkomstig de toepassing van
het verhaalsrecht bedoeld in de artikelen 44, 47, §1, 1°, en 48.

Artikel 57. Slepen van een motorrijtuig
Wanneer het verzekerde motorrijtuig occasioneel om het even welk
motorrijtuig met pech sleept, wordt de burgerrechtelijke aansprakelijkheid gedekt van de persoon die de ketting, de tros, het touw, de stang
of enige andere benodigdheid voor het slepen, heeft geleverd. In dit
geval is de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van die persoon eveneens
gedekt voor de schade veroorzaakt aan het gesleepte motorrijtuig.

Artikel 55. Verhaal op de verzekeringnemer en de
verzekerde

Indien het verzekerde motorrijtuig occasioneel een ander motorrijtuig,
dat geen aanhangwagen is, met pech sleept, is de schade veroorzaakt
door het trekkende motorrijtuig aan het gesleepte motorrijtuig gedekt.

De verzekeraar heeft geen recht van verhaal op de verzekeringnemer, of
op de verzekerde, tenzij de verzekeringnemer of de verzekerde geheel
of gedeeltelijk aansprakelijk is voor het ongeval.

Indien een ander motorrijtuig het verzekerde motorrijtuig occasioneel
met pech sleept, is de schade veroorzaakt door het gesleepte motorrijtuig aan het trekkende motorrijtuig gedekt.

In dat geval kan de verzekeraar verhaal uitoefenen overeenkomstig de
artikelen 44 tot en met 49.

Voor de waarborg in het tweede en derde lid wordt de burgerlijke
aansprakelijkheid van de personen bedoeld in artikel 41 gedekt.
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Artikel 58. Reinigen en herstellen van de
binnenbekleding van het verzekerde motorrijtuig
De verzekeraar vergoedt de kosten die de verzekerde werkelijk gemaakt
heeft voor de reiniging en de herstelling van de binnenbekleding van
het verzekerde motorrijtuig wanneer die kosten voortvloeien uit het
kosteloze vervoer van door een verkeersongeval gewonde personen.

Artikel 59. Borgstelling
§1. Eis van een buitenlandse overheid
Eist een buitenlandse overheid, naar aanleiding van een schadegeval
dat zich heeft voorgedaan in één van de landen waarvoor de dekking
verleend wordt volgens het verzekeringsbewijs, met uitzondering van
België, dat ter beveiliging van de rechten van de benadeelden, een
bedrag wordt gedeponeerd voor de opheffing van een op het omschreven motorrijtuig gelegd beslag of voor de invrijheidstelling onder borg
van de verzekerde, dan schiet de verzekeraar de geëiste borgsom voor
of stelt hij zijn persoonlijke borg tot ten hoogste 62.000 euro voor het
omschreven motorrijtuig en voor alle verzekerden samen, verhoogd met
de kosten van de samenstelling en terugvordering van de borgsom, die
ten laste zijn van de verzekeraar.
§2. Borgsom betaald door de verzekerde
Werd de borgsom door de verzekerde betaald, dan stelt de verzekeraar
zijn persoonlijke borg in de plaats of betaalt hij, indien de borg niet
aanvaard wordt, het bedrag van de borgsom aan de verzekerde terug.
§3. Einde van de borgstelling
Zodra de bevoegde overheid aanvaardt de betaalde borgsom vrij te
geven of de borgstelling door de verzekeraar op te heffen, moet de
verzekerde op vraag van de verzekeraar alle formaliteiten vervullen die
van hem gevergd kunnen worden voor de vrijgave of de opheffing.
§4. Verbeurdverklaring
Wanneer de bevoegde overheid de borgsom gestort door de verzekeraar geheel of gedeeltelijk verbeurd verklaart of aanwendt tot betaling
van een geldboete, van een strafrechtelijke dading of van gerechtskosten in strafzaken, dan is de verzekerde gehouden de verzekeraar, op zijn
eenvoudig verzoek, terug te betalen.

5. BIJKOMENDE BEPALINGEN
5.1. PREMIE EN BONUS-MALUS
Artikel 65. A priori personalisatie van de premie
De premie voor de waarborg Burgerlijke Aansprakelijkheid wordt
bepaald op basis van de bonus malusgraad en verschillende criteria, die
opgenomen worden in de segmentatiefiche, die beschikbaar is in uw
kantoor of op www.belfius.be.
Onverminderd de contractuele bepalingen betreffende wijzigingen van
het risico:
• kan de premie aangepast worden op de jaarlijkse vervaldag van de
overeenkomst bij wijziging van één van de bovenvermelde criteria;
• wordt de premie onmiddellijk aangepast bij een vervanging van
motorrijtuig, een verandering van verzekeringnemer of van hoofdbestuurder van het motorrijtuig.

Artikel 66. A posteriori personalisatie van de
premie (bonus-malus)
1) Toepassingsgebied en gradenschaal
Voor personenwagens, minibussen en lichte vrachtwagens wordt de
premie gepersonaliseerd, a posteriori, volgens de onderstaande schaal.
Graad

Premieniveau (%)

Malus 10

250

Malus 9

220

Malus 8

190

Malus 7

165

Malus 6

145

Malus 5

135

Malus 4

128

Malus 3

122

Malus 2

116

Artikel 60. Territoriale dekking

Malus 1

110

Deze bijkomende waarborgen worden verleend overeenkomstig
artikel 39.

Starter

100

Bonus 1

95

Bonus 2

90

Artikel 61. Schadegeval in het buitenland

Bonus 3

85

Deze bijkomende waarborgen worden verleend overeenkomstig
artikel 40.

Bonus 4

80

Bonus 5

75

Artikel 62. Uitsluitingen

Bonus 6

70

Bonus 7

65

Bonus 8

60

Bonus 9

55

Bonus 10

50

Super-bonus 1

50

Super-bonus 2

50

Super-bonus 3

50

Super-bonus 4

50

Super-bonus 5

50

Voor deze bijkomende waarborgen zijn de uitsluitingen bedoeld in de
artikelen 42 en 43 van toepassing.

4.2. HET RECHT VAN VERHAAL VAN DE
VERZEKERAAR
Artikel 63. Verhaal en vrijstelling
Het recht van verhaal van de verzekeraar bedoeld in de artikelen 44 tot
en met 48 en de toepassing van de vrijstelling bedoeld in artikel 49 zijn
van toepassing op de artikelen 56 en 57.

2) Toetredingsmechanisme
De toetreding tot het stelsel gebeurt in graad Starter.

4.3. BEPALING VAN TOEPASSING
OP DE VERGOEDING VAN
BEPAALDE SLACHTOFFERS VAN
VERKEERSONGEVALLEN
Artikel 64. Tijdelijk vervangingsmotorrijtuig

De ervaring van de hoofdbestuurder wordt gewaardeerd op basis van
de ouderdom van zijn definitief rijbewijs categorie B; elk volledig jaar
levert een daling met één graad op. Vervolgens wordt deze bonus
gecorrigeerd door een stijging met vijf graden voor elk schadegeval
waarbij de aansprakelijkheid betrokken was volgens het/de schadeverledenattest(en) afgeleverd door de vroegere verzekeraars overeenkomstig
artikel 7, §2 van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen.
De verzekeringnemer dient de nodige bewijsstukken voor te leggen.

Bij gebruik van een motorrijtuig volgens de voorwaarden van artikel 56
zijn de artikelen 50 tot en met 55 van toepassing.
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3) Verschuivingsmechanisme
De premie verandert op elke jaarlijkse vervaldag volgens de hierboven
vermelde gradenschaal op basis van het aantal schadegevallen in de
verstreken observatieperiode. Er wordt alleen rekening gehouden met
de schadegevallen waarvoor wij aan de benadeelden vergoedingen
hebben betaald of zullen moeten betalen.
De vergoeding van een zwakke weggebruiker (overeenkomstig artikel
50) geeft slechts aanleiding tot een verhoging op de bonus-malusschaal
als de verzekerde geheel of gedeeltelijk aansprakelijk is voor het
schadegeval.
De geobserveerde verzekeringsperiode wordt elk jaar afgesloten ten
laatste op de 15de van de maand die de maand van de jaarlijkse
hoofdvervaldag voorafgaat. Als die periode, om welke reden dan
ook, korter is dan 9,5 maand, wordt ze toegevoegd aan de volgende
observatieperiode.
De verschuivingen gebeuren volgens het onderstaande mechanisme:
• per geobserveerde verzekeringsperiode: onvoorwaardelijke daling
met één graad;
• per geobserveerde verzekeringsperiode: stijging met 5 graden per
schadegeval;
Indien u gedurende vier opeenvolgende jaren geen enkel schadegeval
hebt aangegeven en u toch nog altijd in de maluszone valt, wordt de
graad automatisch naar de Starter-graad teruggebracht.
4) Rechtzetting van een verkeerde graad

14 kalenderdagen. Deze termijn loopt vanaf de dag van het sluiten van
de overeenkomst of vanaf de dag waarop de verzekeringnemer de contractvoorwaarden en de precontractuele informatie op een duurzame
gegevensdrager heeft ontvangen, indien dit later is.
De opzegging door de verzekeringnemer heeft onmiddellijk gevolg op
het ogenblik van de kennisgeving. De opzegging door Belfius Insurance
NV treedt in werking acht dagen na de kennisgeving ervan.
Als de overeenkomst wordt opgezegd door de verzekeringnemer of
door de verzekeraar en op verzoek van de verzekeringnemer met de
uitvoering van de overeenkomst reeds begonnen was vóór de opzegging, is de verzekeringnemer gehouden tot betaling van de premie in
verhouding tot de periode gedurende welke dekking werd verleend. Dit
is de vergoeding voor reeds verstrekte diensten.
Met uitzondering van de vergoeding voor reeds verstrekte diensten,
betaalt de verzekeraar alle bedragen terug die hij van de verzekeringnemer krachtens deze overeenkomst heeft ontvangen. Hij beschikt
hiervoor over een termijn van 30 kalenderdagen die loopt:
-

als de verzekeringnemer opzegt, vanaf de dag waarop de verzekeraar
de kennisgeving van de opzegging ontvangt;

-

als de verzekeraar opzegt, vanaf de dag waarop hij de kennisgeving
van opzegging verzendt.

Elke communicatie of kennisgeving in verband met het beheer van
de overeenkomst moet gericht zijn aan de maatschappelijke zetel van
Belfius Insurance NV, Karel Rogierplein 11 - 1210 Brussel.

Een verkeerd vastgestelde personalisatiegraad wordt rechtgezet met
terugwerkende kracht tot maximaal drie jaar en de premieverschillen
worden, naargelang het geval, opgeëist of terugbetaald.

5.4. KLACHTEN

5) Schorsing

Artikel 69. Klachtenbehandeling

Indien een geschorste overeenkomst opnieuw van kracht wordt, blijft
de op het ogenblik van de schorsing bereikte graad op de gradenschaal
van toepassing.

In geval van problemen kunt u uw klacht in eerste instantie richten tot
uw agentschap, uw relatiegelastigde of de dienst Klachtenbeheer, Karel
Rogierplein 11 - 1210 Brussel, of per e-mail: claim@belfius.be.

6) Verandering van motorrijtuig
De verandering van motorrijtuig heeft geen enkele invloed op de positie
op de gradenschaal, wanneer het nieuwe motorrijtuig eveneens een
personenwagen, minibus of lichte vrachtwagen is.
7) Verandering van hoofdbestuurder
Bij verandering van hoofdbestuurder wordt de positie op de gradenschaal bepaald op basis van de rijervaring van de nieuwe hoofdbestuurder en zijn schadeverleden.

Indien u niet tevreden bent met het antwoord, kunt u zich wenden tot
de Negotiator van Belfius Bank, Karel Rogierplein 11 - 1210 Brussel, of
per e-mail: negotiation@belfius.be.
Vindt u niet meteen de oplossing bij één van de vorige vermelde contacten,
dan kunt u zich wenden tot de “Ombudsman van de Verzekeringen”, de
Meeûssquare 35, in 1000 Brussel, www.ombudsman.as of per e-mail:
info@ombudsman.as.

8) Schadeverledenattest bij opzegging van de overeenkomst
Binnen 15 dagen na de opzegging van de verzekeringsovereenkomst,
bezorgen wij u een schadeverledenattest overeenkomstig artikel 7, §2
van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen. Dat attest dient u onverwijld
aan uw volgende verzekeraar over te maken.

5.2. TERRORISME
Artikel 67. Schade veroorzaakt door terrorisme
Wij dekken schade veroorzaakt door terrorisme volgens de modaliteiten
en binnen de beperkingen voorzien door de wet van 1 april 2007
betreffende de verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme.
Wij zijn hiertoe lid van de VZW TRIP. De uitvoering van alle verbintenissen van alle verzekeringsondernemingen die lid zijn van deze VZW,
wordt beperkt tot 1 miljard euro per kalenderjaar voor de schade
veroorzaakt door alle gebeurtenissen erkend als terrorisme voorgevallen
tijdens dat kalenderjaar. Dat bedrag wordt elk jaar op 1 januari van
rechtswege geïndexeerd volgens de consumptieprijsindex, met als basis
het indexcijfer van december 2005.
Onder terrorisme wordt verstaan: een clandestien georganiseerde actie
of dreiging van actie, in de zin van de voornoemde wet. Overeenkomstig
deze wet beslist het daartoe opgerichte Comité of een gebeurtenis
beantwoordt aan de definitie van terrorisme.

5.3. VERKOOP OP AFSTAND
Artikel 68. Herroepingsrecht
In geval van verzekeringsovereenkomst op afstand, kunnen zowel de
verzekeringnemer als Belfius Insurance NV de overeenkomst zonder
boete en zonder motivering opzeggen per aangetekende brief binnen
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TITEL II
Verzekering Rechtsbijstand
HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN

Worden niet vergoed:
-

de straffen, boeten, opdeciemen en schikkingen met het Openbaar
Ministerie, de kosten van alcoholtests, bloedafnames en drugtests;

-

de kosten en erelonen die de verzekerde heeft betaald vóór de
aangifte van de schade of voordat hij ons akkoord heeft gekregen,
tenzij die kosten en erelonen worden gerechtvaardigd;

-

de kosten en erelonen van de advocaat gemaakt in het kader van
de waarborg Burgerlijk verhaal, voor en tijdens de onderzoeksfase
van een dossier door het Openbaar Ministerie of door een
onderzoeksrechter, totdat het strafonderzoek volledig is afgerond;

-

de procedures voor internationale of supranationale gerechtshoven;

-

de procedures voor het Hof van Cassatie, wanneer de omvang van
het geschil, voor zover dit in geld kan worden uitgedrukt, minder
dan 2.500 EUR bedraagt.

1. ALGEMENE CONTEXT
De in deze Titel II beschreven verzekering is slechts van toepassing voor
zover dit uitdrukkelijk vermeld is in de bijzondere voorwaarden.
Ze is geldig in alle landen die vermeld staan op de groene kaart en die
niet zijn doorgehaald. De waarborg Insolventie van Derden is echter
beperkt tot de landen van de Europese Unie, alsook Zwitserland en
Noorwegen.
De bepalingen van de volgende artikels van de verzekering van de
Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen zijn van toepassing op de waarborgen van de verzekering Rechtsbijstand:
- beschrijving en wijziging van het risico (artikels 2 t.e.m. 9);
- wijzigingen inzake het omschreven motorrijtuig (artikels 10 t.e.m. 14);
- betaling van de premie (artikels 16 en 18 §1-§2-§4);
- wijziging van de premie of van de verzekeringsvoorwaarden (artikels
19 en 20);
- duur, vernieuwing en einde van het contract (artikels 15, 21, 22 en 26
t.e.m. 31);
- mededelingen (artikel 37).

2. DE VERZEKERDEN
•

U;

•

de eigenaar, de toegelaten houder en de toegelaten bestuurder van
het omschreven motorrijtuig;

•

de personen die gratis vervoerd worden in het vernoemde
motorrijtuig;

•

de personen die bij voornoemde verzekerde inwonen als ze schade
lijden door het overlijden of de lichamelijke letsels van een vermelde
verzekerde tegenover de drie eerste punten.

3. VERZEKERDE PRESTATIES
De verzekering Rechtsbijstand omvat de tenlasteneming, volgens de
modaliteiten van de gekozen formule (Comfort of Prestige), zonder dat
u het bedrag ervan moet voorschieten, van:
•

de kosten en erelonen van de advocaat, deskundige en deurwaarder;

•

de buitengerechtelijke procedurekosten of rechtsplegingskosten
voor Belgische en buitenlandse rechtsmachten die te uwen laste
vallen;

•

de kosten van één enkel procedure van tenuitvoerlegging krachtens
uitvoerbare titel;

•

de kosten van verzoek om genade of rehabilitatie, op voorwaarde
dat wij het oorspronkelijke geschil hebben geregeld en dat de
verzekerde nog altijd bij ons verzekerd is op het ogenblik van
indiening van het verzoek.

Op voorlegging van de bewijsstukken, nemen wij ook het volgende
ten laste :
a)

de terugbetaling van de reis- en verblijfskosten naar aanleiding van
een wettelijk vereiste en bevolen verschijning van een verzekerde als
beklaagde voor een buitenlandse rechtsmacht;

b) de terugbetaling van de douanerechten welke van de eigenaar
van het omschreven motorrijtuig geëist worden wanneer hij het
bedoelde motorrijtuig als gevolg van totale vernieling onmogelijk
weer kan invoeren;
c)

de terugbetaling tot 500 EUR van de vervoerkosten voor de
repatriëring van het omschreven motorrijtuig langs de normale weg
naar België wanneer dit motorrijtuig in het buitenland door een
ongeval of brand zodanig beschadigd zou zijn dat het zijn weg niet
normaal kan voortzetten;

d) de vergoeding van de reis- en verblijfskosten aangegaan door een
verzekerde die zich naar het buitenland heeft moeten begeven om
er een minnelijk geneeskundig onderzoek te ondergaan.
In het kader van de regeling van het geschil behouden wij ons het recht
voor de verzekerde zelf te vergoeden voor zijn schade als wij menen dat
de inzet te beperkt is om verhaal uit te oefenen.

De B.T.W. die aangerekend wordt, wordt niet vergoed indien deze
belasting teruggevorderd kan worden.

4. AANGIFTE VAN EEN SCHADEGEVAL
Ieder schadegeval moet onmiddellijk en ten laatste binnen acht dagen
nadat het zich heeft voorgedaan, aangegeven worden.
De schadeaangifte moet in de mate van het mogelijke de oorzaken, de
omstandigheden en de vermoedelijke gevolgen van het schadegeval
vermelden.
De verzekerde dient ons zonder verwijl alle nuttige, gevraagde inlichtingen en documenten te verstrekken.
De rechtsbijstandverlener is belast met het beheer en de afhandeling
van de schadegevallen. Hij neemt de leiding bij alle besprekingen,
onderhandelingen en minnelijke schikkingen.

5. VRIJE KEUZE VAN ADVOCAAT EN
DESKUNDIGE
Wanneer moet worden overgegaan tot een gerechtelijke, administratieve of arbitrageprocedure kan de verzekerde vrij een advocaat
of iedere andere persoon kiezen die, krachtens de op de procedure
toepasselijke wet, de vereiste kwalificaties heeft om zijn belangen te
verdedigen, te vertegenwoordigen of te behartigen. In het geval van
arbitrage, bemiddeling of een andere erkende buitengerechtelijke vorm
van geschillenbeslechting kan de verzekerde vrij een persoon kiezen
die de vereiste kwalificaties heeft en die daartoe is aangewezen. Buiten
iedere procedure heeft de verzekerde eveneens vrije keuze van een
auto-expert, erkend door het Instituut van de auto-experts (I.E.A.), om
de schade aan het verzekerde voertuig te ramen.
De verzekerde heeft slechts recht op één advocaat en/of deskundige.
De verzekerde verbindt zich ertoe ons de naam van de gekozen advocaat en/of deskundige mee te delen. Wij vergoeden evenwel de kosten
en erelonen van een nieuwe advocaat/deskundige, indien de verzekerde
zich om redenen los van zijn wil, zoals het overlijden van de advocaat/
deskundige of benoeming tot magistraat, verplicht ziet om een andere
advocaat of deskundige onder de arm te nemen.
De verzekerde verbindt zich ertoe op ons verzoek, de kosten en
erelonen die wij overdreven achten, voor de Raad van de Orde van
advocaten, voor de tuchtraad van de deskundige of voor de bevoegde
rechtbank te betwisten.
De verzekerde is eveneens gehouden:
•

de rechtsbijstandverlener in kennis te stellen van alle genomen
stappen naar aanleiding van directe contacten met de gekozen
advocaat of deskundige;

•

onmiddellijk aan de rechtsbijstandverlener of aan de gekozen
advocaat, alle gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken over te
maken;

•

te verschijnen op de terechtzittingen, op verzoek van de
rechtsbijstandverlener of die van de gekozen advocaat, en alle
nodige procedurehandelingen te verrichten;

•

zich te onthouden van iedere erkenning van aansprakelijkheid,
iedere schikking, betaling of betalingsbelofte; het verstrekken
van eerste hulp of gewoon erkennen van de feiten wordt niet
beschouwd als erkenning van aansprakelijkheid.

Indien de verzekerde zich niet houdt aan zijn verplichtingen en daaruit
schade voortvloeit voor ons, hebben wij het recht het door ons
uitgekeerde bedrag te verminderen ten belope van het nadeel dat wij
hebben geleden.
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6. SUBROGATIE EN
RECHTSPLEGINGVERGOEDINGEN
Wij treden in de rechten van de verzekerde voor de terugvordering
van de door ons ten laste genomen of voorgeschoten bedragen. De
verzekerde engageert zich anderzijds ons alle rechtsplegingvergoedingen, gerechtskosten en expertisekosten terug te storten die hij
gerecupereerd heeft.

7. OBJECTIVITEITSCLAUSULE

Is eveneens gedekt, de vordering tot vergoeding van de verzekerde
gegrond op de objectieve aansprakelijkheid ten gunste van de zwakke
weggebruikers (krachtens artikel 29 bis van de wet van 21 november
1989).
Er zal tegen een verzekerde geen verhaal worden uitgeoefend, behalve:
•

Indien een inzittende die niet tot uw gezin of het gezin van
de eigenaar, de houder of de bestuurder van het omschreven
motorrijtuig behoort, schade aan het verzekerd motorrijtuig
veroorzaakt;

•

Wanneer de schade kan worden toegerekend aan een andere
aansprakelijkheidsverzekering dan die van het verzekerde
motorrijtuig.

D De Rechtsbijstandverlener behoudt zich het recht voor om zijn tussenkomst te weigeren of te onderbreken:
a)

wanneer hij meent dat de stelling van een verzekerde onhoudbaar
is of het geding nutteloos is;

b) wanneer hij oordeelt dat een door de derde gedaan voorstel tot
minnelijke schikking redelijk en voldoende is;
c)

wanneer hij meent dat beroep tegen een gewezen gerechtelijke
beslissing geen ernstige kans op slagen heeft.

Wanneer een verzekerde deze mening niet deelt, heeft hij het recht om
ter verdediging van zijn stelling een schriftelijk en gemotiveerd advies
van een advocaat naar keuze voor te leggen.
Bevestigt de advocaat de stelling van de verzekerde, dan komen wij
tussen ongeacht de uitkomst van de procedure en dragen alle kosten
en erelonen voor het genoemde advies.
Bevestigt de advocaat echter de stelling van de Rechtsbijstandverlener,
dan betalen wij 50 % (in de formule Comfort) of 100 % (in de formule
Prestige) van de kosten en erelonen van het genoemde advies en komen
wij verder niet meer tussen.
Indien de verzekerde, niettegenstaande het negatieve advies van zijn
advocaat, een rechtsvordering instelt en een beter resultaat bereikt
dan hetgeen hij bereikt zou hebben indien hij het standpunt van de
Rechtsbijstandverlener had aanvaard, komen wij tussen en nemen het
saldo van de kosten en erelonen van voormeld advies ten laste.

8. BELANGENCONFLICTEN
Telkens als er zich een belangenconflict voordoet tussen de verzekerde
en onszelf, delen wij aan de verzekerde mee dat hij het recht heeft
een advocaat of een expert te kiezen om zijn belangen te behartigen.
Dat recht wordt hem reeds toegekend in de minnelijke fase van de
geschilbehandeling.

9. VERJARINGSTERMIJN
De verjaringstermijnen in zake verzekeringen worden door de wet
betreffende de verzekeringen van 4 april 2014 bepaald. Onder
voorbehoud van bijzondere wettelijke bepalingen bedraagt de verjaringstermijn voor elke rechtsvordering voortvloeiend uit een verzekeringsovereenkomst 3 jaar.

B. STRAFRECHTELIJKE VERDEDIGING
Wij waarborgen de strafrechtelijke verdediging van de verzekerde
wanneer hij wordt vervolgd voor elke soort inbreuk inzake het
wegverkeer.
Wij verlenen deze waarborg niet voor geschillen die verband houden met
opzettelijk door de verzekerde begane misdrijven behalve wanneer bij
een in kracht van gewijsde gegane rechterlijke beslissing vrijgesproken
wordt.
Deze uitbreiding geldt niet
gecorrectionaliseerde misdaden.

voor

misdaden,

noch

voor

De waarborg is verworven vanaf de oproeping door het Openbaar
Ministerie om te verschijnen als verdachte of als rechtstreeks gedaagde
voor de bodemrechter.

C. INSOLVABILITEIT VAN DERDEN
Wanneer ingevolge een door de waarborg Burgerlijk Verhaal gedekt
schadegeval, de aansprakelijke voor de bij een verkeersongeval veroorzaakte schade geïdentificeerd is en zijn insolvabiliteit is vastgesteld na
aanwending van alle rechtsmiddelen, waarborgen wij aan de verzekerde
de betaling van de hem door de rechtbank toegekende vergoedingen.
De waarborg is pas verworven na uitputting van alle procedures
waarvoor de waarborg Burgerlijk Verhaal geldt en voor zover de derde
met naam en toenaam geïdentificeerd is en aansprakelijk is voor een
onopzettelijke daad.
Onze waarborg strekt zich uit tot het indienen van uw dossier bij het
Fonds voor hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden.
Indien meerdere verzekerden betrokken zijn bij eenzelfde schadegeval,
zult u moeten bepalen welke voorrang wij moeten geven aan elk van de
verzekerden bij uitputting van het verzekerde bedrag.

D. CONTRACTUELE GESCHILLEN
Wij waarborgen het verhaal van de verzekerde, op basis van de contractuele aansprakelijkheid, in de volgende gevallen:
•

om de correcte toepassing te verkrijgen van de wettelijke
garantie bij niet-conformiteit bij de aankoop van een consumptie
goed, of van de commerciële garantie op voorwaarde dat het
motorrijtuig nieuw werd gekocht en sedert de aankoop door deze
verzekeringsovereenkomst gedekt is;

HOOFDSTUK 2: FORMULE COMFORT

•

De formule Comfort, van toepassing indien vermeld in de bijzondere
voorwaarden, garandeert onze tussenkomst zoals beschreven in punt
3 van de algemene bepalingen bij een schadegeval waarbij het verzekerd motorrijtuig betrokken is, in de volgende situaties en binnen de
volgende grenzen:

als de verzekerden schade oplopen bij een ongeval dat te wijten is
aan een constructiefout van het motorrijtuig;

•

bij schade aan het motorrijtuig bij het voltanken door een persoon
die professioneel werkzaam is in de automobielsector en als
dusdanig in het handelsregister geregistreerd, of bij schade aan het
motorrijtuig door het voltanken met brandstof van slechte kwaliteit;

•

bij schade aan het rijtuig waarvoor de verhuurder van de garage
aansprakelijk kan worden gesteld op basis van de burgerlijke
aansprakelijkheid gebouw;

•

wanneer, naar aanleiding van een gedekt schadegeval, de herstelling
niet werd uitgevoerd volgens het deskundigenverslag;

•

bij schade aan het motorrijtuig als gevolg van onderhoud, herstelling
of reiniging door een persoon die professioneel werkzaam is.

1. VERZEKERDE SITUATIES
De verzekering Rechtsbijstand Comfort omvat de volgende waarborgen:

A. BURGERLIJK VERHAAL
Wij verdedigen de rechten van de verzekerde teneinde in der minne
of in rechte herstel te verkrijgen van de schade die hij heeft geleden
en die is veroorzaakt door een derde wiens buitencontractuele aansprakelijkheid ingeroepen kan worden. Is echter in de waarborg niet
begrepen de vordering tot herstel van de schade berokkend door een
derde van wie de extra-contractuele aansprakelijkheid in het gedrang is
wanneer deze derde ook aansprakelijk gesteld kan worden op basis van
de extra-contractuele basis.
Wij verdedigen ook de rechten van de verzekerde voor de louter morele
schade die hij lijdt door het overlijden van een bloed- of aanverwant in
de rechte lijn tot en met de vierde graad.

In dit laatste geval verdedigen wij de rechten van de verzekerde
indien hij, als gevolg van een contractuele fout, schade oploopt aan
andere delen van het motorrijtuig dan die waarop de overeenkomst
betrekking heeft, zonder ons echter te mengen in het contractueel
geschil zelf.

E. VOORSCHOT OP SCHADEVERGOEDING
Wij schieten het bedrag van de schade aan het verzekerde motorrijtuig
voor, mits dit bedrag door expertise is vastgesteld en niet wordt
betwist, op voorwaarde dat:
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•

het gaat om een verkeersongeval tussen het verzekerde motorrijtuig
en een motorrijtuig van derden;

HOOFDSTUK 3 : FORMULE PRESTIGE

•

de bestuurder van het motorrijtuig van de derde geïdentificeerd is
en zijn volle aansprakelijkheid vaststaat;

•

het motorrijtuig van de derde is gedekt door een geldige burgerlijke
aansprakelijkheidsverzekering en het is ingeschreven in België,
Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Groot-Brittannië,
het Groothertogdom Luxemburg, Griekenland, Ierland, Italië,
Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Portugal, Spanje, Zweden of
Zwitserland;

De formule Prestige, van toepassing indien vermeld in de bijzondere
voorwaarden, garandeert onze tussenkomst zoals hiervoor beschreven
in punt 3 van de Algemene bepalingen bij een schadegeval waarbij het
verzekerde motorrijtuig betrokken is, in de hiernavermelde situaties en
grenzen:

•

de verzekerde eigenaar is van het verzekerde motorrijtuig.

Wij vorderen deze som dan terug bij de aansprakelijke.
De verzekerde moet ons in kennis stellen van iedere directe vergoeding
door de derde, diens verzekeraar of ieder ander gelijkgesteld organisme.
In dit geval moet hij het ontvangen voorschot terugbetalen binnen 15
dagen volgend op die vergoeding.

2. VERZEKERDE BEDRAGEN
Wij komen tussen tot 30.000 EUR per schadegeval.
Voor de waarborgen Insolvabiliteit van Derden en Contractuele
Geschillen, is onze tussenkomst beperkt tot 7.500 EUR per schadegeval
en wordt ze slechts uitbetaald vanaf een drempel van 250 EUR.
De waarborg Voorschot op schadevergoeding is beperkt tot 15.000 EUR
per schadegeval.

1. VERZEKERDE SITUATIES
De verzekering Rechtsbijstand Prestige omvat naast de waarborgen van
de formule Comfort, ook de volgende waarborgen:

A. BURGERLIJKE VERDEDIGING
Wij waarborgen de burgerrechtelijke verdediging van de verzekerde
wiens buitencontractuele aansprakelijkheid in het geding komt ingevolge schade aan derden.
De waarborg geldt enkel indien de belangen van de verzekerde in
strijd zijn met die van zijn aansprakelijkheidsverzekeraar, bijvoorbeeld
wanneer wij, in onze hoedanigheid van BA-verzekeraar een verhaalrecht
hebben conform artikelen 44 t.e.m. 49 van de verplichte verzekering
Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen.
Zo helpen wij de verzekerde onder meer om het oorzakelijk verband
tussen de dronkenschap en de schade te betwisten.

B. BURGERLIJK VERHAAL

3. UITSLUITINGEN

Is eveneens gedekt, de vordering tot vergoeding van de verzekerde
gegrond op de wet op de arbeidsongevallen voor elk geschil dat voortvloeit uit een verplaatsing die werd gedaan met een verzekerd voertuig,
voor zover er een geschil ontstaat rond de toepassing van die wet.

Zijn van de verzekering uitgesloten:

C. “UITGEBREIDE” CONTRACTUELE GESCHILLEN

•

de personen die zich door diefstal, geweld of heling van het
verzekerde motorrijtuig meester hebben gemaakt en de niettoegelaten bestuurder op het moment van het schadegeval;

Wij verdedigen de belangen van de verzekerde wanneer hij geconfronteerd wordt met een contractueel geschil in verband met het verzekerde
rijtuig waarvan hij eigenaar is.

•

de schadegevallen die zich voordoen wanneer de bestuurder niet
voldoet aan de voorschriften bepaald in de wetten en reglementen
om dit voertuig te mogen besturen ;

Geschillen met betrekking tot de interpretatie of uitvoering van andere
verzekeringsovereenkomsten of van onderhavige polis Belfius Car zijn
gedekt, met uitzondering van deze rechtsbijstandverzekering.

•

de schadegevallen die zich voordoen tijdens de deelname
aan of voorbereiding voor wedstrijden met motorrijtuigen; de
verbindingstrajecten en eenvoudige toeristische of recreatieve
rally’s zijn echter wel gedekt;

D. ADMINISTRATIEVE BIJSTAND

•

•

de schadegevallen voortvloeiend uit de deelname van de verzekerde
aan oproer, aanslagen, collectieve gewelddaden, staking of
lock-out;
de schade die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg is van een
wijziging van de atoomkern, van radioactiviteit of voortbrenging
van ioniserende stralingen; geschillen betreffende medisch vereiste
bestraling zijn echter wel gedekt;

•

de schade aan de lading bij vervoer van goederen tegen betaling;

•

de schade aan het verzekerd voertuig bij een beurt op een station
van de automobielinspectie;

•

de inbreuken op de reglementering inzake douane en accijnzen;

•

de schadegevallen of verkeersovertredingen begaan bij de
opvordering van de overheid met uitzondering van schade
opgelopen door de eigenaar van het omschreven motorrijtuig;

•

geschillen inzake intrekking, beperking of teruggave van het
rijbewijs;

•

geschillen in verband met inbreuken die werden begaan door de
verzekerde die een voertuig bestuurt tijdens een periode dat zijn
rijbewijs vervallen was verklaard of dat hij niet verzekerd was;

•

geschillen inzake parkeren wanneer het betwiste bedrag maximum
100 EUR bedraagt;

•

de gevallen van verkeersagressie, tenzij de verzekerde er niet
actief bij betrokken is, noch concrete aanleiding gaf tot de
verkeersagressie.

Wij verdedigen de belangen van de verzekerde bij een administratief
geschil inzake de inschrijving, de verkeersbelasting, de belasting op de
inverkeerstelling van het verzekerde voertuig dat eigendom is van een
verzekerde.
Wij verdedigen ook de belangen van de verzekerde bij geschillen inzake
intrekking, beperking of teruggave van het rijbewijs.

E. STRAFRECHTELIJKE BORGTOCHT
Indien in het kader van een geschil gedekt door de waarborg
Strafrechtelijke Verdediging van deze verzekering, de overheid van
een vreemd land een strafrechtelijke borgtocht vereist, zullen wij die
onmiddelljik betalen om de vrijlating te verkrijgen van de verzekerde die
in preventieve hechtenis werd genomen of de verzekerde die dreigt te
worden opgesloten in vrijheid te houden.
Zodra de borgsom is vrijgegeven, dient de verzekerde op straffe van
schadevergoeding, alle formaliteiten te vervullen die van hem kunnen
worden geëist opdat wij onze onkosten zouden kunnen recupereren.
Indien de borgsom die wij hebben betaald verbeurd wordt verklaard
of geheel of gedeeltelijk wordt bestemd tot betaling van een boete en
strafrechtelijke dading, is de verzekerde gehouden ons dat bedrag terug
te betalen op ons eerste verzoek.

2. VERZEKERDE BEDRAGEN
Wij komen tussen tot 75.000 EUR per schadegeval.
Voor de waarborgen Insolvabiliteit van Derden en Contractuele geschillen is onze tussenkomst beperkt tot 15.000 EUR per schadegeval en
geldt slechts vanaf een drempel van 250 EUR.
De waarborgen Voorschot op schadevergoeding en Strafrechtelijke
borgtocht zijn beperkt tot 15.000 EUR per schadegeval. Het bedrag
van de waarborg “Strafrechtelijke borgtocht“ kan evenwel worden
vermeerderd tot 50.000 EUR op voorlegging van een bankwaarborg.

3. UITSLUITINGEN
De uitsluitingen van de formule Rechtsbijstand Comfort gelden ook
voor de formule Rechtsbijstand Prestige tenzij uitdrukkelijk gedekt in
deze laatste formule.
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TITEL III
Verzekering van de bestuurder
1. ALGEMENE CONTEXT
De in deze Titel III beschreven waarborg is slechts van toepassing voor
zover uitdrukkelijk vermeld in de bijzondere voorwaarden.
Ze is geldig in alle landen die vermeld staan op de groene kaart en die
niet zijn doorgehaald.
De bepalingen van de volgende artikels van de Verzekering van
de Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen zijn van
toepassing op de waarborgen van de Verzekering van de bestuurder:
- beschrijving en wijziging van het risico (artikels 2 t.e.m. 9);
- wijzigingen inzake het omschreven motorrijtuig (artikels 10 t.e.m. 14);
- betaling van de premie (artikels 16 en 18 §1-§2-§4);
- wijziging van de premie of van de verzekeringsvoorwaarden (artikels
19 en 20);
- duur, vernieuwing en einde van het contract (artikels 15, 21, 22 en 26
t.e.m. 31);
- mededelingen (artikel 37).

5. BEGUNSTIGDEN VAN
SCHADEVERGOEDINGEN
De verzekerde en zijn rechthebbenden met uitsluiting van alle
gesubrogeerden.

6. UITSLUITINGEN
Er is geen tussenkomst:
a)

b) wanneer het omschreven motorrijtuig op het ogenblik van het
schadegeval bestuurd wordt door een persoon die niet voldoet aan
de voorwaarden die de Belgische wet en reglementen voorschrijven
om dat motorrijtuig te besturen, bijvoorbeeld een persoon die niet
de vereiste minimumleeftijd heeft bereikt, die niet in het bezit is
van een geldig rijbewijs of een persoon die van het recht tot sturen
vervallen is verklaard;
c)

2. DE VERZEKERDEN
De toegelaten bestuurder van het omschreven motorrijtuig, met uitsluiting van garage-houders of personen, hun aangestelden inbegrepen,
die actief zijn in de verkoop, de herstelling, het slepen of de technische
controle van motorrijtuigen, als het rijtuig hen is toevertrouwd vanwege
hun functie.

3. DE WAARBORG
Wij waarborgen aan de begunstigden de in punt 4 hierna bepaalde
schadevergoedingen wanneer de verzekerde het slachtoffer is van een
schadegeval, meer bepaald elke plotse gebeurtenis (gekoppeld aan het
gebruik van het verzekerde motorrijtuig) waarvan de oorzaak of een
van oorzaken vreemd is aan het organisme van de verzekerde en een
lichamelijk letsel of het overlijden veroorzaakt. Deze notie wordt geïnterpreteerd volgens de Belgische rechtspraak inzake arbeidsongevallen.
Wanneer het gaat om het tijdelijk vervangend motorrijtuig (artikel
56 van de verplichte verzekering Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid
inzake motorrijtuigen), of het motorrijtuig dat het omschreven motorrijtuig definitief vervangt (artikel 10 van de verplichte verzekering
Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen), geldt de
waarborg slechts voor zover dit motorrijtuig bestemd is voor hetzelfde
gebruik en minstens 4 wielen heeft. Quads zijn altijd uitgesloten.

4. AARD EN OMVANG VAN DE VERGOEDINGEN
De vergoeding van de verschillende gedekte schades gebeurt volgens
de regels van het gemeen recht, dit wil zeggen op basis van vergoedingen zoals ze voor gelijkaardige gevallen in het algemeen worden
toegekend door de Belgische rechtbanken en hoven tot maximum
500.000 EUR per schadegeval, met een maximum van 500 EUR per
schadegeval voor kledijschade.
a) In geval van verwondingen van de verzekerde:
• terugbetaling van de medische behandelingskosten, de heel
kundige en de farmaceutische kosten, met inbegrip van de
revalidatie- en prothesekosten;
• vergoeding van de kledijschade;
• vergoeding van de economische en morele schade voortspruitend
uit de tijdelijke volledige of gedeeltelijke ongeschiktheid;
• vergoeding van de economische en morele schade voortspruitend
uit de blijvende volledige of gedeeltelijke ongeschiktheid;
• vergoeding van de esthetische schade;
• vergoeding van de hulp van een derde zo deze tengevolge van de
blijvende ongeschiktheid noodzakelijk is.
b) In geval van overlijden van de verzekerde:
• terugbetaling van de begrafeniskosten;
• vergoeding van de kledijschade;
• vergoeding van de economische en morele schade in hoofde
van de rechtverkrijgenden als gevolg van het overlijden van de
verzekerde.

wanneer het schadegeval zich voordoet tijdens de deelname aan een,
zelfs toegelaten, snelheids-, regelmatigheids- of behendigheidsrit of
-wedstrijd;

wanneer het omschreven motorrijtuig, dat onderworpen is aan de
Belgische reglementering op de technische controle, op het ogenblik
van het schadegeval niet of niet meer beschikt over een geldig
keuringsbewijs, behalve op het normale traject naar de keuring of,
na afgifte van een keuringsbewijs met de vermelding “Verboden
tot het verkeer”, het normale traject tussen het keuringsstation en
de woonplaats van de verzekerde en/of de hersteller, alsook op het
normale traject om zich na de herstelling bij het keuringsstation
aan te bieden. Deze uitsluiting wordt toegepast voor zover wij een
oorzakelijk verband aantonen tussen het omschreven motorrijtuig
en het schadegeval;

d) wanneer het schadegeval opzettelijk door de verzekerde werd
veroorzaakt;
e)

wanneer het schadegeval zich voordoet terwijl de verzekerde zich
bevindt in een staat van alcoholintoxicatie met meer dan 0,8 gram
per liter bloed (0,35 milligram per liter uitgeademde alveolaire
lucht), van dronkenschap of een soortgelijke toestand die het
gevolg is van het gebruik van producten andere dan alcoholische
dranken. Deze uitsluiting wordt toegepast voor zover wij een
oorzakelijk verband aantonen tussen de toestand van de bestuurder
en het schadegeval;

f)

wanneer het schadegeval rechtstreeks of onrechtstreeks voortkomt
uit een verschijnsel van wijziging in de atoomkern of radioactiviteit;

g) wanneer het schadegeval veroorzaakt werd door oorlog of door
gelijkaardige feiten of burgeroorlog.

7. VASTSTELLING VAN DE VERGOEDING EN
VOORSCHOT OP VERHAAL
a)

Afwezigheid van aansprakelijke derde
Wanneer de verzekerde het slachtoffer is van een schadegeval
waarvoor geen enkel verhaal kan worden uitgeoefend tegen een
aansprakelijke derde, betalen wij de voorziene vergoedingen, na
aftrek van de vergoedingsuitkeringen gestort door de werkgever,
het ziekenfonds of enige andere instelling of verzekeraar.

b) Bestaan van een of meerdere aansprakelijke derde(n), hun
verzekeraar(s) of een Gemeenschappelijk waarborgfonds
Wanneer de verzekerde het slachtoffer is van een schadegeval
waarvoor geheel of gedeeltelijk verhaal kan worden uitgeoefend
tegen een aansprakelijke derde, zijn verzekeraar of een
Gemeenschappelijk waarborgfonds, betalen wij bij wijze van
voorschot de door de waarborg voorziene vergoedingen, na aftrek
van de vergoedingsuitkeringen gestort door de werkgever, het
ziekenfonds of enige andere instelling of verzekeraar.
Wij verbinden ons ertoe om het eventuele verschil tussen het
voorschot op verhaal en de uiteindelijk aan de aansprakelijke derde,
zijn verzekeraar of het Gemeenschappelijk waarborgfonds ten laste
gelegde vergoeding, niet terug te vorderen.
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8. SUBROGATIE
Wij treden in de rechten en de vorderingen van de begunstigde van de
vergoedingen ten aanzien van de voor het schadegeval aansprakelijke
derden, hun aansprakelijkheidsverzekeraars en het Gemeenschappelijk
waarborgfonds, ten belope van alle krachtens deze waarborg betaalde
vergoedingen.
De subrogatie mag de verzekerde die maar gedeeltelijk vergoed zou zijn
niet benadelen. In dat geval mag hij zijn rechten uitoefenen, bij voorkeur jegens de verzekeraar voor het gedeelte dat nog verschuldigd is.

9. SCHADEGEVALLEN
Ieder schadegeval moet onmiddellijk, maar ten laatste binnen acht
dagen na de kennisneming van het schadegeval aangegeven worden.
De vermelde termijn begint slechts te lopen wanneer het voor de
verzekerde redelijkerwijs mogelijk is aangifte te doen.
De schadeaangifte moet in de mate van het mogelijke de oorzaken, de
omstandigheden en de vermoedelijke gevolgen van het schadegeval
vermelden. De verzekerde of zijn rechtverkrijgenden dienen ons onverwijld alle inlichtingen en nuttige documenten te verstrekken.
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TITEL IV
Verzekering van het
motorrijtuig
HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN
1. ALGEMENE CONTEXT
De in deze Titel IV beschreven waarborgen zijn slechts van toepassing
voor zover dit uitdrukkelijk vermeld is in de bijzondere voorwaarden.
•

De formule Mini Omnium omvat de waarborgen Brand, Diefstal,
Glasbreuk, Natuurkrachten en Bijkomende gevaren.

•

De formule Full Omnium omvat naast alle waarborgen van de
formule Mini Omnium, de waarborg Materiële Schade.

De bepalingen van de volgende artikels van de Verzekering van
de Burger
rechtelijke Aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen zijn van
toepassing op de waarborgen van de Verzekering van het motorrijtuig:
- beschrijving en wijziging van het risico (artikels 2 t.e.m. 9);
- betaling van de premie (artikels 16 en 18 §1-§2-§4);
- wijziging van de premie of van de verzekeringsvoorwaarden (artikels
19 en 20);
- duur, vernieuwing en einde van het contract (artikels 15, 21, 22 en 26
t.e.m. 31);
- mededelingen (artikel 37).
Wij kunnen één of meerdere waarborgen van de Verzekering van het
motorrijtuig opzeggen na elke schadeaangifte, uiterlijk één maand na
de aanvaarding of weigering van betaling, ongeacht of uw aansprakelijkheid in het geding komt of niet. De opzegging treedt maar in
werking na het verstrijken van een termijn van drie maanden vanaf de
kennisgeving.

2. GELDIGHEIDSGEBIED
Deze verzekering geldt over heel de wereld.

3. DE VERZEKERDEN
U als verzekeringnemer, de eigenaar, de toegelaten houder en de
toegelaten bestuurder van het verzekerde motorrijtuig.

4. TE VERZEKEREN WAARDE
Voor de toepassing van de waarborgen van deze Titel IV, moet u ons
aangeven:

5. EVENREDIGHEIDSREGEL
Indien de verzekerde waarde lager ligt dan de waarde die verzekerd
zou moeten zijn conform punt 4 hierboven, dan is de verzekerde in
geval van schade zijn eigen verzekeraar voor het verschil en draagt hij
evenredig zijn aandeel in de schade.
Anders gesteld zal in geval van onderverzekering de schadevergoeding
verminderd worden volgens de verhouding tussen de waarde die u
verzekerd heeft, en de waarde die u zou moeten verzekerd hebben.
De evenredigheidsregel wordt toegepast na aftrek van de eventuele
vrijstelling beschreven in de bijzondere voorwaarden van de polis.

6. AANGIFTE VAN EEN SCHADEGEVAL
Ieder schadegeval moet onmiddellijk, maar ten laatste binnen acht
dagen na de kennisneming van het schadegeval aangegeven worden.
De vermelde termijn begint slechts te lopen wanneer het voor de
verzekerde redelijkerwijs mogelijk is aangifte te doen.
De schadeaangifte moet in de mate van het mogelijke de oorzaken, de
omstandigheden en de vermoedelijke gevolgen van het schadegeval
vermelden.
De verzekerde dient ons zonder verwijl alle gevraagde inlichtingen en
nuttige documenten te verstrekken.

7. NEERLEGGEN VAN EEN KLACHT
In geval van diefstal, botsing met een dier of vandalisme of kwaad opzet
van een derde, moet de verzekerde onmiddellijk klacht neerleggen bij
de bevoegde gerechtelijke overheid of politie, die proces-verbaal zal
opmaken. Zo niet, is de waarborg niet van toepassing.

8. SCHATTING VAN DE SCHADE
Alvorens het motorrijtuig te laten herstellen, moet de verzekerde ons
de kostenraming bezorgen zodat wij kunnen beslissen over het daaraan
te geven gevolg.
Wij kunnen deze schatting aanvaarden of de schade laten schatten door
een door ons gekozen deskundige van wie wij de kosten en erelonen
dragen.
Bij gebrek aan overeenstemming over de schade of schadeomvang, zal
het geschil worden beslecht door twee deskundigen, respectievelijk
gekozen door elk van de contracterende partijen. Elke partij draagt de
kosten en erelonen van de door haar aangestelde deskundige. Komen
de deskundigen niet tot overeenstemming, dan kan het geschil worden
beslecht door arbitrage. Als de verzekerde een beter resultaat bereikt,
zijn de procedurekosten volledig te onzen laste; zoniet draagt elke partij
de helft van de kosten.
De verzekerde heeft ook het recht het geschil voor de rechtbank te
brengen. Indien de verzekerde een beter resultaat bereikt, nemen wij
de kosten van de door de rechtbank aangestelde deskundige ten laste.

•

Ofwel de “catalogusprijs” van het omschreven motorrijtuig bij
de eerste inverkeerstelling, opties en toebehoren inbegrepen, in
nieuwe staat en exclusief BTW.

•

Ofwel de aankoopprijs van het omschreven motorrijtuig, opties en
toebehoren inbegrepen, gefactureerd bij de eerste inverkeerstelling,
uitgedrukt in nieuwwaarde en exclusief BTW.

9. BEPALING VAN DE VERGOEDING

Opgelet: als uw oude voertuig wordt teruggenomen door de
verkoper van uw nieuwe voertuig, dan moet het factuurbedrag
worden vermeerderd met het bedrag dat de verkoper u eventueel
heeft betaald voor de overname van uw oude voertuig, indien de
factuur daar gewag van maakt.

•

wanneer het technisch gezien niet meer mogelijk is het motorrijtuig
te herstellen overeenkomstig de normen van de technische controle;

•

wanneer de herstellingskosten hoger zijn dan de werkelijke waarde
van het motorrijtuig, na aftrek van de waarde van het wrak;

•

wanneer het gestolen motorrijtuig niet teruggevonden wordt of
ter beschikking van de verzekerde wordt gesteld 15 dagen na
ontvangst door onze diensten van de aangifte van de diefstal.

Opgelet: de cataloguswaarde is de enige mogelijke waarde indien de
eigenaar geen aankoopfactuur van de nieuwe wagen heeft (tweedehandswagen zonder overdracht van factuur of “directiewagen”).
De niet oorspronkelijk gemonteerde toebehoren, dus elementen die
niet gemonteerd zijn door de constructeur of de invoerder of die niet
vermeld zijn op de aankoopfactuur van het nieuwe motorrijtuig, die
later op het omschreven motorrijtuig worden geïnstalleerd, worden
gratis meeverzekerd tot maximum 1.250 EUR. Hiertoe behoren ook de
winterbanden van het rijtuig, met inbegrip van hun eigen velgen. Boven
dit bedrag moet de te verzekeren waarde worden vermeerderd met de
aankoopprijs excl. BTW van die toebehoren in nieuwe staat.
Het niet oorspronkelijk door de constructeur geïnstalleerde antiof nadiefstalsysteem in het omschreven motorrijtuig wordt gratis
verzekerd.
De belasting op de inverkeerstelling (BIV) is gratis verzekerd.

Onze prestaties verschillen naargelang het motorrijtuig gedeeltelijk of
volledig beschadigd is. Er is sprake van totaal verlies:

10. VERGOEDING BIJ TOTAAL VERLIES
Bij totaal verlies van het omschreven motorrijtuig, betalen wij de
conventioneel overeengekomen schadevergoeding en zorgen wij voor
de verkoop van het wrak in naam en voor rekening van de verzekerde.
Indien de verzekerde het wrak behoudt, wordt de voorziene vergoeding
verminderd met de waarde van het wrak.
Als de verzekering afgesloten is onder de formule “aangenomen waarde” of de formule “functionele waarde”, wordt de schadevergoeding
berekend door de afschrijvingscoëfficiënten hieronder toe te passen op
de verzekerde waarde vermeld in de bijzondere voorwaarden.
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De afschrijvingscoëfficiënt eigen aan elk vergoedingsstelsel wordt
berekend op basis van het aantal maanden die zijn verstreken sedert de
eerste inverkeerstelling.
In de formule ”functionele waarde“ wordt de verzekerde waarde
verminderd met 1,25% per maand vanaf de eerste tot en met de 36ste
maand, en dan met 0,75% per maand vanaf de 37ste tot en met de
60ste maand.
In de formule ”aangenomen waarde“, blijft de verzekerde waarde de
eerste 6, 12 of 24 maanden onveranderd, in functie van de gekozen
optie:
•

•

•

Aangenomen waarde 6 maanden : de verzekerde waarde blijft de
eerste 6 maanden onveranderd en wordt achteraf verminderd met
1% per maand vanaf de 7de tot en met de 42ste maand en dan met
0,75% vanaf de 43ste tot en met de 60ste maand.

•

De vergoedingstermijn geldt slechts voor zover er geen betwisting
is aangaande de waarborgen van deze verzekering en voor zover de
verzekerde aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.
Indien wij de gemelde vergoedingstermijn overschrijden, zijn wij interesten verschuldigd op de te betalen vergoeding, berekend op basis van
driemaal de wettelijke interestvoet.

13. DIVERSE KOSTEN
Bij een schadegeval betalen wij ook tot maximum 2.000 EUR inclusief
BTW:
•

de kosten aangegaan voor het blussen van brand;

Aangenomen waarde 12 maanden : de verzekerde waarde blijft de
eerste 12 maanden onveranderd en wordt achteraf verminderd met
1% per maand vanaf de 13de tot en met de 48ste maand en dan
met 0,75% vanaf de 49ste tot en met de 60ste maand.

•

de kosten van voorlopige stalling;

•

de kosten van het vervoer (ook repatriëring) van het omschreven
motorrijtuig naar de hersteller en van de nodige demontage om de
kostenraming te kunnen opmaken;

Aangenomen waarde 24 maanden : de verzekerde waarde blijft de
eerste 24 maanden onveranderd en wordt achteraf verminderd met
1% per maand vanaf de 25ste tot en met de 60ste maand.

•

de door het keuringsstation geïnde kosten, wanneer het
omschreven motorrijtuig krachtens de Belgische reglementering op
de technische controle na herstelling, aan dat station moet worden
getoond;

•

de inschrijvingskosten voor het verkrijgen van een andere (niet
gepersonaliseerde) inschrijvingsplaat alsook de kosten om een
dubbel van deze plaat te maken, indien een nieuwe inschrijving
wordt gevraagd na een gedekt schadegeval en indien de inschrijving
een motorrijtuig betreft dat bij ons verzekerd is ;

•

de douanerechten die de verzekerde voor zijn rijtuig moet betalen
in het land waar hij dit rijtuig met onze toestemming heeft
achtergelaten.

De waarde bij schadegeval van het omschreven motorrijtuig is altijd
gelijk aan zijn werkelijke waarde indien die waarde voordeliger is voor
de verzekerde.
Vanaf de 60ste maand na de eerste inverkeerstelling van het omschreven motorrijtuig, stemt de toegekende vergoeding overeen met:
•

Formule ”functionele waarde“: de werkelijke waarde van het
motorrijtuig op het ogenblik van het schadegeval.

•

Formule ”aangenomen waarde 6 maanden“: de werkelijke
waarde van het motorrijtuig op het ogenblik van het schadegeval
vermeerderd met 5%.

•

Formule ”aangenomen waarde 12 maanden“: de werkelijke
waarde van het motorrijtuig op het ogenblik van het schadegeval
vermeerderd met 10%.

•

Formule ”aangenomen waarde 24 maanden“: de werkelijke
waarde van het motorrijtuig op het ogenblik van het schadegeval
vermeerderd met 20%.

De vergoeding wordt verhoogd met de niet-terugvorderbare BTW
indien de verzekerde bij de aankoop van het verzekerde voertuig BTW
betaald heeft, en dit volgens het destijds geldende BTW-regime. De
BTW-voet die van toepassing is op het moment van het schadegeval
wordt toegepast indien deze gunstiger is voor de verzekerde.
Wij vergoeden voor het verzekerde motorrijtuig de belasting op de
inverkeerstelling (BIV) na toepassing van de wettelijke afschrijving (wet
van 25 mei 1993). Dit betekent dat wij u de BIV betalen die u verschuldigd zou zijn als u op de datum van het schadegeval een motorrijtuig in
het verkeer zou brengen met dezelfde kenmerken en ouderdom als het
verzekerde motorrijtuig.

11. VERGOEDING BIJ GEDEELTELIJKE SCHADE
Wanneer een door de verzekering gedekte schade aan het omschreven
motorrijtuig herstelbaar is en het niet gaat om een totaal verlies, betalen
wij de kosten van de herstelling terug, evenals de niet-terugvorderbare
BTW op voorlegging van de herstellingsfactuur.
Indien er een dringende reden is voor onmiddellijke herstelling of
vervanging van stukken, heeft de verzekerde het recht daartoe te laten
overgaan zonder ons vooraf te verwittigen, op voorwaarde dat het
bedrag van de schade geen 1.000 EUR excl. BTW overschrijdt en de
uitgave wordt gerechtvaardigd aan de hand van een gedetailleerde
factuur.
Bij zwaardere schade kan de verzekerde voor onze rekening tot de
nodige herstellingen of vervanging van stukken laten overgaan, indien
wij niet reageren binnen vijf werkdagen volgend op de ontvangst door
onze diensten van de aangetekend verstuurde kostenraming van de
herstelling.

14. TIJDELIJKE OF DEFINITIEVE
VERVANGINGSWAGEN
De verzekering wordt uitgebreid tot het tijdelijk vervangende motorrijtuig (zoals bepaald in artikel 56 van de verplichte verzekering van
de Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen) en het
definitief vervangende motorrijtuig (zoals bepaald in artikel 10 §3 van
de verplichte verzekering van de Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid
inzake motorrijtuigen).
In deze gevallen, wordt de schadevergoeding berekend op basis van de
werkelijke waarde van de vervangingswagen. Onze tussenkomst kan
voor een en hetzelfde schadegeval nooit de waarde bij schadegeval van
het omschreven motorrijtuig overschrijden en zonder toepassing van
een eventuele evenredigheidsregel. De terugbetaalde BIV is beperkt
tot het bedrag dat zou betaald zijn geweest indien het voertuig dat
betrokken was in het ongeval, het omschreven voertuig was geweest.
De tijdelijke of definitieve vervangingswagen moet bestemd zijn voor
hetzelfde gebruik en minstens 4 wielen hebben. Quads zijn altijd
uitgesloten.

15. ALGEMENE UITSLUITINGEN
Zijn van de verzekering van het motorrijtuig uitgesloten:
a)

De vergoedingen worden betaald binnen de volgende termijnen:
binnen 10 dagen volgend op de dag dat een gemeenschappelijk
akkoord wordt bereikt over de schaderaming of, indien een factuur
wordt vereist, de dag waarop wij die ontvangen;

opzettelijk door een verzekerde veroorzaakte schadegevallen alsook
de verergering van de gedekte schade die toe te schrijven is aan de
verzekerde;

b) schadegevallen die rechtstreeks of onrechtstreeks voortkomen uit
een verschijnsel van wijziging in de atoomkern of van radioactiviteit;
c)

schadegevallen die zich voordoen naar aanleiding van een oorlog
of burgeroproer wanneer de verzekerde aan die gebeurtenissen
deelneemt;

d) schadegevallen die zich voordoen wanneer het contract geschorst
werd overeenkomstig de wettelijke bepalingen wegens nietbetaling van de premie;
e)

schadegevallen die zich voordoen terwijl het risico is gewijzigd
zonder dat is voldaan aan de voorwaarden bepaald in artikelen
5 en 6 van de verplichte verzekering van de Burgerrechtelijke
Aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen;

f)

schade aan de vervoerde voorwerpen en aan de audiovisuele,
communicatie- of navigatiemiddelen die niet vast aan het
motorrijtuig zijn bevestigd;

12. VERGOEDINGSTERMIJN
•

bij diefstal van het motorrijtuig, binnen 21 dagen volgend op de
dag dat wij de aangifte van diefstal ontvangen.
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g) schade aan de binnenkleding door verschroeiing (smeulend vuur);
h) de waardevermindering van het verzekerde motorrijtuig;
i)

de schade door vervoerde zaken of dieren, of door het laden of
lossen ervan, behalve in de waarborg Glasbreuk of wat bepaald
wordt in de waarborgen Natuurkrachten en Bijkomende gevaren en
Materiële Schade.

16. GRENS VAN ONZE VERBINTENISSEN
In geen geval kunnen wij gehouden zijn andere dan de uitdrukkelijk in
deze overeenkomst voorziene vergoedingen te betalen.

17. SUBROGATIE
Wij treden in alle rechten en vorderingen van de verzekerde tegen de
aansprakelijke voor de schade ten belope van de door ons betaalde
vergoedingen en kosten.
De subrogatie mag geen nadeel toebrengen aan de verzekerde die
maar gedeeltelijk zou zijn vergoed. In dit geval kan de verzekerde zijn
rechten uitoefenen voor wat hem nog verschuldigd is, bij voorrang op
de verzekeraar.
Wij hebben geen verhaal op de ascendenten en descendenten, de
echtgenoot en de aanverwanten in de rechte lijn van de verzekerde
of op de personen die bij hem inwonen, zijn gasten en leden van zijn
huishoudelijk personeel, behalve bij kwaad opzet. Wij kunnen evenwel
verhaal uitoefenen tegen die personen indien hun aansprakelijkheid
gewaarborgd is door een verzekeringsovereenkomst.

HOOFDSTUK 2: DE WAARBORGEN
1. BRAND
Wij dekken het verzekerde motorrijtuig tegen brand, schade door
vuur, ontploffing, steekvlammen, bliksem en kortsluiting, zelfs zonder
vlammen, in de elektrische installatie en de schade door bluswerken
ingevolge een brand, waar de gebeurtenis zich ook voordoet en wat er
ook de oorzaak van zij, met uitzondering nochtans:
1. van schade veroorzaakt door de lading van licht ontvlambare of
ontplofbare stoffen of goederen behalve wanneer het gaat om:
• de brandstofreserve bestemd voor het gebruik van het
verzekerde motorrijtuig;
• gasflessen of andere recipiënten die producten voor
huishoudelijk gebruik bevatten.
2. schade veroorzaakt door dieven.

2. DIEFSTAL
Wij dekken de diefstal van het verzekerde rijtuig of van de uitrusting
ervan evenals de schade aan het rijtuig aangebracht met het oog op de
verwezenlijking van de diefstal.
De waarborg wordt uitgebreid tot de volgende schade:
• indien het rijtuig werd gestolen en teruggevonden: alle schade die
aan het rijtuig ter gelegenheid van de diefstal aangebracht werd;
• bij inbraak: de schade aan het interieur.
Bijkomend, indien de sleutels en/of de afstandsbediening van het verzekerde rijtuig gestolen werden, vergoeden wij de kosten voor het herprogrammeren van het vergrendelingssysteem of voor de vervanging van
de sloten. De waarborg geldt eveneens bij diefstal met geweld tegen
of bedreiging van de verzekeringnemer of de inwonende gezinsleden.
Bij diefstal van de officiële kentekenplaat betalen wij de inschrijvingskosten voor het verkrijgen van een andere (niet gepersonaliseerde) kentekenplaat, alsook de kosten om een dubbel van deze plaat te maken.
De kosten voor een versnelde levering worden niet ten laste genomen.
De vergoeding voor de niet oorspronkelijk gemonteerde toebehoren
zoals bepaald in punt 4 van de algemene bepalingen van deze titel,
wordt bepaald op basis van hun aankoopprijs in nieuwe staat, verminderd met een afschrijving van 1 % per verstreken maand vanaf die
aankoop.
Antidiefstalbeveiliging
De waarborg Diefstal geldt op voorwaarde dat het motorrijtuig uitgerust is met een systeem voor diefstalbeveiliging waarvan de vereisten
bepaald worden in de bijzondere voorwaarden.

In dit geval verbindt de verzekerde zich ertoe erover te waken dat het
systeem steeds goed functioneert en elke herstelling die daartoe nodig
mocht zijn onmiddellijk en op eigen kosten te laten uitvoeren.
Gedurende de eerste dertig dagen na de verzekeringsaanvraag is de
waarborg niet afhankelijk van de aanwezigheid van het diefstalbeveiligingssysteem, tenzij anders bedongen in de bijzondere voorwaarden.
Bepalingen bij schadegeval
Bij schade, dient u ons het volgende voor te leggen:
•

de sleutels, afstandsbedieningen of ander systeem om de opening
te bedienen;

•

de boorddocumenten van het motorrijtuig (inschrijvingsbewijs en
conformiteitsbewijs);

•

het deel van het inschrijvingsbewijs dat volgens de wet in zijn bezit
dient te blijven;

•

het origineel montagecertificaat van de constructeur of het
genummerde certificaat van het vereiste anti- of nadiefstalsysteem.

Indien deze elementen eveneens werden ontvreemd, dient u ons een
attest te bezorgen van de aangifte van diefstal bij de bevoegde gerechtelijke overheid of politie.
Indien het gestolen motorrijtuig wordt teruggevonden, dient de verzekerde ons daar onmiddellijk van in kennis te stellen.
Zodra de vergoeding is betaald, worden wij eigenaar van het gestolen
motorrijtuig. Echter, indien het gestolen voertuig na die betaling wordt
teruggevonden, kan de verzekerde het recupereren door teruggave van
de vergoeding. In dat geval zijn de herstellingskosten te onzen laste,
tenzij deze herstellingskosten hoger zijn dan de werkelijke waarde van
het motorrijtuig, verminderd met de waarde van het wrak .
Beschikbaarstelling van een vervangwagen bij diefstal van het
omschreven motorrijtuig
Bij diefstal van het omschreven motorrijtuig, dragen wij de kosten
voor het huren van een personenwagen van dezelfde categorie als
uw motorrijtuig, zij het ten hoogste van categorie B (bijvoorbeeld
Volkswagen Polo, Peugeot 208, Ford Fiesta, …), gedurende maximum
21 dagen vanaf de ontvangst van de aangifte door onze diensten, tot
de dag na de recuperatie van het gestolen motorrijtuig.
Om deze waarborguitbreiding te genieten, moet u verplicht contact
opnemen met Belfius Insurance Services op het nummer 02 286 70 00.
Zij bezorgen u de gegevens van de firma voor verhuurvoertuigen
waarmee wij een akkoord hebben en waar een vervangingsvoertuig te
uwer beschikking zal staan.
U huurt het vervangingsvoertuig in eigen naam. U moet rekening houden met de beperkingen die voortvloeien uit de lokale beschikbaarheid
en de verhuurvoorwaarden. De formaliteiten van ontvangst en teruggave van de vervangwagen, de garantie, de kosten van achterlating,
de aanvullende verzekeringen, de brandstofkosten en de vrijstellingen
blijven te uwen laste. Wij zijn niet gehouden tot een extra tussenkomst
indien u evenwel geen vervangwagen verkrijgt omdat u niet aan de
door het verhuurkantoor gestelde voorwaarden voldoet.
Uitgesloten van de waarborg Diefstal:
1. de schade die plaatsvindt terwijl er niemand in het motorrijtuig zit
en :
•

hetzij de portieren of de koffer niet vergrendeld zijn;

•

hetzij de ruiten, de kap of het dak niet dicht zijn;

•

hetzij de sleutels of uitschakelinrichting van het
antidiefstalsysteem in of op het motorrijtuig zijn gebleven;

•

of het door ons vereiste alarmsysteem niet geïnstalleerd of niet
ingeschakeld is;

tenzij het motorrijtuig zich in een individuele vergrendelde garage
bevond.
2. de schade waarvan de daders of de medeplichtigen hetzij personen
zijn die bij de verzekeringnemer of de verzekerde inwonen, hetzij
aangestelden van de verzekeringnemer of de verzekerde; of nog de
personen aan wie het verzekerde motorrijtuig was toevertrouwd,
de bewaarnemers of hun personeel.

3. GLASBREUK
Wij dekken het verzekerde motorrijtuig tegen glasbreuk, met name
het breken van de voorruit, de zij- en achterruiten en het transparante
gedeelte van het dak (openschuifbaar of niet), ongeacht dit in glas of in
kunststof is. Dubbel glas of gepantserd glas is uitgesloten.
Steenslag en barsten worden gelijkgesteld aan glasbreuk.
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De waarborg wordt uitgebreid tot de schade aan het motorrijtuig
veroorzaakt door de glasbreuk zelf.
De vervanging moet gerechtvaardigd worden door een gedetailleerde
factuur waarop de naam van de verzekerde, het merk en het
inschrijvingsnummer van het omschreven motorrijtuig vermeld staan.
De factuur moet voor voldaan ondertekend worden door de leverancier.
Bij glasbreuk mag de vervanging onmiddellijk gebeuren indien het
schadegeval in het buitenland plaatsheeft. Indien het zich voordoet
op Belgisch grondgebied, dient ons eerst een kostenraming voor de
vervanging van de ruiten te worden voorgelegd en zal indien nodig
een expertise worden verricht. Indien u de herstelling of vervanging
van de beschadigde ruit echter toevertrouwt aan de NV Touring
Glass, de NV Autoglass Clinic of NV Carglass, kunt u zich rechtstreeks
tot die maatschappij wenden, zonder voorafgaande formaliteiten bij
onze diensten te moeten vervullen. Het derdebetalerssysteem is van
toepassing voor zover de gemaakte kosten gedekt zijn.
Uitsluitingen
De waarborg Glasbreuk geldt niet bij totaal verlies. Bovendien zijn de
uitsluitingen vermeld in de rubriek Materiële Schade met de nummers 7
tot 11 strikt van toepassing in het kader van deze waarborg.

4. NATUURKRACHTEN EN BIJKOMENDE
GEVAREN
Wij dekken het verzekerde motorrijtuig tegen schade voortvloeiend
uit uitzonderlijke natuurkrachten die voor de verzekerde een geval van
overmacht uitmaken. Onder natuurkrachten wordt verstaan: het neerstorten van rotsen, steenval, terreinverschuivingen, lawines, druk van
sneeuwmassa’s, hagel, storm met een gemeten windsnelheid van meer
dan 80 km/u, orkaan, tornado, wervelstorm, overstroming, vloedgolf,
hoogtij, aardbeving, vulkaanuitbarsting en vallende meteorieten.
De waarborg wordt uitgebreid tot de volgende schade:
•

schade veroorzaakt door een botsing met een dier, alsook de
bijkomende schades;

•

schade door plotselinge en onvoorzienbare neerslag van roet, verfof zandstraalresten: de vergoeding bestaat uit de terugbetaling van
de reinigingskosten;

•

schade die voortvloeit uit een kettingbotsing waarbij ten minste vier
geïdentificeerde motorrijtuigen betrokken zijn;

•

schade door vervoerde zaken of dieren, ten gevolge van een
aanrijding met een ander geïdentificeerd voertuig;

•

schade rechtstreeks aangericht door de gekoppelde aanhangwagen;

•

schade door het vallen van luchtvaartuigen of delen ervan;

•

schade die voortvloeit uit het vervoer van het verzekerde motorrijtuig
per trein, per boot of door een sleepdienst;

•

de schade door steenmarters, marterachtigen en knaagdieren aan
elektrische bekabeling en leidingen van het voertuig, en aan het
opvulmateriaal in de motorruimte.

3. de schade ten gevolge van slijtage, mechanische breuk, een
constructie- of materiaalfout, of van duidelijk slecht onderhoud of
gebruik van het omschreven motorrijtuig in strijd met de instructies
van de constructeur;
4. de schade aan de banden, tenzij ze tegelijk met andere gedekte
schade optreedt;
5. de schade veroorzaakt door overbelasting van het verzekerde
motorrijtuig of zijn aanhangwagen;
6. de schade die optreedt wanneer het verzekerde motorrijtuig in huur
is gegeven;
7. de schade die zich voordoet bij de voorbereiding of de deelname
aan snelheids-, regelmatigheids- of behendigheidsritten of
-wedstrijden. Is evenwel gedekt, de schade veroorzaakt bij rally’s
met een uitsluitend toeristisch doel;
8. de schade die zich voordoet wanneer het omschreven motorrijtuig,
dat onderworpen is aan de Belgische reglementering op de
technische controle, op het ogenblik van het schadegeval niet
of niet meer beschikt over een geldig keuringsbewijs, behalve
op het normale traject naar de keuring of, na afgifte van een
keuringsbewijs met de vermelding “Verboden tot het verkeer”, het
normale traject tussen het keuringsstation en de woonplaats van
de verzekerde en/of de hersteller, alsook op het normale traject om
zich na de herstelling bij het keuringsstation aan te bieden. Deze
uitsluiting wordt toegepast voor zover wij een oorzakelijk verband
aantonen tussen het omschreven motorrijtuig en het schadegeval;
9. de schade die zich voordoet wanneer het omschreven motorrijtuig
op het ogenblik van het schadegeval bestuurd wordt door een
persoon die niet voldoet aan de voorwaarden die de Belgische
wet en reglementen voorschrijven om dat motorrijtuig te besturen,
bijvoorbeeld een persoon die niet de vereiste minimumleeftijd
heeft bereikt, die niet in het bezit is van een geldig rijbewijs of een
persoon die van het recht tot sturen vervallen is verklaard;
10. de schade die zich voordoet terwijl de bestuurder zich bevindt in
een staat van alcoholintoxicatie met meer dan 0,8 g/l bloed (0,35
milligram per liter uitgeademde alveolaire lucht), van dronkenschap
of een soortgelijke toestand die het gevolg is van het gebruik van
producten andere dan alcoholische dranken. Deze uitsluiting wordt
toegepast voor zover wij een oorzakelijk verband aantonen tussen
de toestand van de bestuurder en het schadegeval;
11. de schade door vervoerde zaken of dieren tenzij ten gevolge van
een aanrijding met een geïdentificeerd voorwerp.

Uitsluitingen
De uitsluitingen vermeld in de rubriek Materiële Schade met de nummers 6 tot 11 zijn strikt van toepassing in het kader van deze waarborg.

5. MATERIËLE SCHADE
Wij dekken alle Materiële Schade aan het verzekerde motorrijtuig tenzij
die schade uitdrukkelijk uitgesloten is.
Bovendien garanderen wij de terugbetaling van de werkelijk gemaakte
kosten voor de reiniging of herstelling van de binnenbekleding van het
omschreven motorrijtuig, alsmede de kledijschade van de verzekerde
en van de hem vergezellende personen indien die schade het gevolg
is van het kosteloos vervoer van een bij een verkeersongeval gewonde
persoon.
Vrijstelling Materiële Schade
De waarborg Materiële Schade is gekoppeld aan een vrijstelling waarvan het type en bedrag bepaald worden in de bijzondere voorwaarden.
De vrijstelling is van toepassing indien het motorrijtuig herstelbaar is
alsook in geval van totaal verlies.
Uitsluitingen
Naast de gevallen van uitsluiting volgens de algemene bepalingen van
deze Titel IV, is van de waarborg Materiële Schade uitgesloten:
1. de schade die onder een andere waarborg valt;
2. de schade veroorzaakt door een normaal en gewoon gebruik van
het motorrijtuig;
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TITEL V
Bijstandsverzekering
HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN
1. ALGEMENE CONTEXT
De in deze Titel V beschreven waarborg is slechts van toepassing voor
zover uitdrukkelijk vermeld in de bijzondere voorwaarden. Ze is, naar
gelang de gekozen formule, geldig hetzij alleen in België en binnen een
straal van 30 km buiten de Belgische grenzen, hetzij in alle landen die
vermeld staan op de groene kaart en die niet zijn doorgehaald.
De bepalingen van de volgende artikels van de Verzekering van de
Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen zijn van toepassing op de waarborgen van de Verzekering Rechtsbijstand:
- beschrijving en wijziging van het risico (artikels 2 t.e.m. 9);
- betaling van de premie (artikels 16 en 18 §1-§2-§4);
- wijziging van de premie of van de verzekeringsvoorwaarden (artikels
19 en 20);
- duur, vernieuwing en einde van het contract (artikels 15, 21, 22 en 26
t.e.m. 31);
- mededelingen (artikel 37).

2. DE VERZEKERDEN
•

•

•

u en de personen die deel uitmaken van uw gezin voor zover u
en deze personen gedomicilieerd zijn in België en er gewoonlijk
verblijven;
de toegelaten bestuurder van het omschreven motorrijtuig, met
uitsluiting van garagehouders of personen, hun aangestelden
inbegrepen, die actief zijn in de verkoop, de herstelling, het slepen
of de technische controle van motorrijtuigen, als het rijtuig hen is
toevertrouwd vanwege hun functie;
alle bevoegde passagiers van het voertuig (met uitzondering van
lifters).

5. SUBROGATIE
Wij treden ten belope van alle in het kader van deze waarborg aangegane en betaalde kosten in de rechten en vorderingen van de verzekerde
tegen elke aansprakelijke derde, zijn aansprakelijkheidsverzekeraars en
het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds.

6. BEGRIPPEN PECH EN ONGEVAL
Voor de toepassing van deze Titel V, wordt verstaan onder “pech”,
een plots mechanisch, elektrisch of elektronisch defect waardoor uw
motorrijtuig geïmmobiliseerd wordt op de plaats waar die gebeurtenis
zich voordoet. Onder “ongeval” wordt verstaan een plots en extern
evenement, onafhankelijk van uw wil, waardoor uw motorrijtuig geïmmobiliseerd wordt op de plaats waar die gebeurtenis zich voordoet.

HOOFDSTUK 2: FORMULE BELGIË
De dekking van deze formule geldt in België en binnen een straal van
30 km buiten de Belgische landsgrenzen.

1. HULPVERLENING IN VERBAND MET HET
MOTORRIJTUIG
a)

Bij pech of ongeval van het verzekerde motorrijtuig, organiseert de
hulpverlener en dragen wij de kosten van het slepen of depanneren
ter plaatse. Als, onafhankelijk van de wil van de verzekerde, deze hulp
niet georganiseerd werd door de hulpverlener, nemen wij de kosten
ten laste tot maximum 200 EUR incl. BTW (bijvoorbeeld verzekerde
weggevoerd met ziekenwagen of motorrijtuig weggesleept op
politiebevel).
b) Terugbrengen van het motorrijtuig bij pech of ongeval
Indien het verzekerde motorrijtuig tijdens een verplaatsing pech of
een ongeval heeft en niet ter plaatse kan worden hersteld, brengt
de hulpverlener het terug naar de door u opgegeven garage in de
nabijheid van uw woonplaats. Indien het motorrijtuig niet op de
aangewezen plaats kan worden afgeleverd, kiest de hulpverlener
zelf een garage, zo dicht mogelijk bij uw woonplaats.

3. VERZEKERDE MOTORRIJTUIGEN
Wij verzekeren het omschreven motorrijtuig en alles wat eraan gekoppeld is, met inachtneming van de volgende beperkingen:
•

het dient te gaan om een vierwielig motorrijtuig (personenwagen,
wagen voor gemengd gebruik, minibus of lichte vrachtwagen) met
een maximaal toegelaten massa van 3,5 ton of een tweewielig
voertuig met een cilinderinhoud boven 50 cc;
• als het gaat om een boottrailer, moet die de boot kunnen dragen
en mag de boot niet langer zijn dan 8 m, niet breder dan 2,5 m en
niet hoger dan 2 m. Voldoet de trailer niet aan deze voorwaarde
of werd hij gestolen, dan is het aan de verzekerde om voor een
vervangtrailer te zorgen.
De verzekering wordt onder dezelfde voorwaarden uitgebreid tot het
definitief vervangende motorrijtuig zoals bepaald in artikel 10 §3 van
de verplichte verzekering van de Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid
inzake motorrijtuigen.

4. UITSLUITINGEN
In geen geval geven krachtens deze Titel V gewaarborgde hulpverleningen die ons niet werden aangevraagd of die niet door onze hulpverlener
of met onze toestemming werden georganiseerd, achteraf recht op
terugbetaling of compensatoire vergoeding.
Zijn eveneens van de waarborg uitgesloten:
•

•

•
•
•
•

bijstand of vergoedingen voortvloeiend uit de deelname van
de verzekerde aan toegestane snelheids-, regelmatigheids-, of
behendigheidsritten of -wedstrijden;
de waarborgen hulpverlening in verband met het motorrijtuig
gelden niet voor motorrijtuigen ouder dan 15 jaar wanneer hulp
gevraagd wordt wegens pech;
terugbetaling van douanerechten en taxi- en hotelkosten, betaald
zonder onze voorafgaande toestemming;
restaurantkosten;
telefoonkosten, behalve de oproepen die voor ons bestemd zijn;
elke aanvraag om tussenkomst terwijl de verzekerde zich bevindt in
staat van dronkenschap of een gelijkaardige toestand voortvloeiend
uit het gebruik van andere producten dan alcoholische dranken.

Depanneren of slepen bij pech of ongeval (vanaf de woonplaats)

c)

Ophalen van het herstelde motorrijtuig
Indien u beslist om het motorrijtuig ter plaatse te laten herstellen,
organiseert de hulpverlener, op onze kosten, uw reis per trein (1ste
klasse) om het herstelde motorrijtuig op te halen.

d) Terugbrengen van het motorrijtuig dat na diefstal wordt
teruggevonden
Indien het verzekerde motorrijtuig wordt gestolen en na uw vertrek
rijvaardig wordt teruggevonden, organiseert de hulpverlener op
onze kosten uw reis per trein (1ste klasse) om het op te halen. Indien
het gestolen motorrijtuig beschadigd en niet meer rijvaardig is,
zorgt de hulpverlener voor zijn terugkeer naar de door u opgegeven
garage dichtbij uw woonplaats. Indien het motorrijtuig niet op de
aangewezen plaats kan worden afgeleverd, kiest de hulpverlener
zelf een garage, zo dicht mogelijk bij uw woonplaats.

2. BEWAKING VAN HET MOTORRIJTUIG
Indien het motorrijtuig in de omstandigheden bedoeld in de punten
1 b) en d) ten laste wordt genomen, betalen wij de bewakingskosten
vanaf de dag dat om tussenkomst wordt verzocht tot de dag waarop
het wordt weggehaald door de hulpverlener.

3. TERUGKEER VAN DE INZITTENDEN VAN HET
GEÏMMOBILISEERDE MOTORRIJTUIG
Indien het motorrijtuig niet meer rijvaardig is, organiseert de hulpverlener op onze kosten de terugreis van de verzekerden per trein (1ste
klasse) van de plaats waar zij zich bevinden naar de woonplaats van
een van hen in België.

25/28

4. TERUGKEER BIJ ONGESCHIKTHEID VAN DE
BESTUURDER
Indien de verzekerde, wegens ziekte of ongeval tijdens een verplaatsing,
niet meer in staat is om zijn motorrijtuig te besturen en geen andere
passagier hem kan vervangen, organiseert de hulpverlener op onze kosten zijn terugreis en die van de passagiers naar de woonplaats van een
van hen. Het verzekerde motorrijtuig wordt terug naar uw woonplaats
gebracht, op voorwaarde dat het geen ernstige gebreken vertoont die
een inbreuk vormen op de wegcode of de reglementering inzake de
automobielinspectie.

Stopzetting van de productie door de constructeur en niet-beschikbaarheid op het Belgische grondgebied van het gevraagde onderdeel,
vormen gevallen van overmacht die de uitvoering van de verbintenis
kunnen vertragen of onmogelijk maken.
De verzendingen van de hulpverlener zijn onderworpen aan de reglementering op het vervoer van goederen.

3. REPATRIËRING VAN HET MOTORRIJTUIG
a) Motorrijtuigen ouder dan vijf jaar
In alle gevallen hieronder mogen de kosten voor het repatriëren in
geen geval hoger zijn dan de handelswaarde van het motorrijtuig,
bepaald in de Autogids op de dag dat de tussenkomst wordt
gevraagd.

5. TERUGKEER VAN GEWONDE INZITTENDEN
Als de gezondheidstoestand van de bestuurder of de gewonde passagiers tijdens hun verplaatsing vervoer of repatriëring naar België vraagt
na een verkeersongeval met het verzekerde motorrijtuig, organiseert
de hulpverlener op onze kosten hun vervoer van de plaats waar ze
geïmmobiliseerd zijn tot hun woonplaats of tot het dichtst bij hun
woonplaats gelegen ziekenhuis of tot het ziekenhuis dat het best is
uitgerust om hen te verzorgen.

Indien de repatriëringskosten hoger zijn dan de in de Autogids
bepaalde waarde en u de repatriëring wenst, kunnen wij de
terugbetaling eisen van het verschil tussen de voorgeschoten
kosten en de genoemde waarde. Bij totaal verlies is de hulpverlener
nochtans niet verplicht de repatriëring uit te voeren, indien het wrak
van het motorrijtuig geen enkele handelswaarde meer heeft. In dat
geval vervult de hulpverlener de nodige formaliteiten voor wettige
achterlating van het motorrijtuig.

Het vervoer of de repatriëring gebeurt met een ziekenwagen of ieder
ander geschikt vervoermiddel.

Voordat het motorrijtuig gerepatrieerd wordt, moet de verzekerde
ons een beschrijving geven van de staat waarin het zich bevindt,
met vermelding van de beschadigingen. Tevens kunnen wij een
spoedexpertise laten verrichten, alvorens een definitieve beslissing
te nemen.

Indien de medische toestand het vereist, gebeurt de repatriëring onder
medisch toezicht.
De beslissing om te repatriëren en de keuze van het gebruikte
vervoermiddel, alsook de keuze van het ziekenhuis, komen exclusief
toe aan de medische dienst van de hulpverlener, na overleg met de
behandelend geneesheer ter plaatse en rekening houdend met uw
gezondheidstoestand.

b) Repatriëring van het motorrijtuig na pech of ongeval
Indien het motorrijtuig langer dan vijf werkdagen onbruikbaar
is, te rekenen vanaf de dag volgend op die waarop het ongeval
of de pech zich heeft voorgedaan, zorgt de hulpverlener voor de
repatriëring van de garage waar het zich bevindt naar de door u
opgegeven garage dichtbij uw woonplaats in België. Indien het
motorrijtuig niet op de aangewezen plaats kan worden afgeleverd,
kiest de hulpverlener zelf een garage zo dicht mogelijk bij uw
woonplaats.

6. TERUGKEER VAN OVERLEDEN INZITTENDEN
Als de bestuurder of een passagier overlijdt door een verkeersongeval
met het verzekerde motorrijtuig, dan organiseert de hulpverlener op
onze kosten de repatriëring van het stoffelijk overschot van de plaats
van overlijden naar de begraafplaats in België. Wij komen niet tussen
in de kosten van de lijkkist, post mortem-behandeling, rouwdienst,
teraardebestelling of crematie.

HOOFDSTUK 3:
FORMULE LANDEN VAN DE GROENE
KAART

c) Repatriëring van het herstelde motorrijtuig
Indien het motorrijtuig langer dan vijf werkdagen geïmmobiliseerd
is te rekenen vanaf de dag volgend op die waarop het ongeval of de
pech zich heeft voorgedaan en u beslist om het ter plaatse te laten
herstellen, organiseert de hulpverlener op onze kosten uw reis per
trein (1ste klasse) of per vliegtuig (economy class) om het herstelde
motorrijtuig op te halen.
d) Repatriëring van een na diefstal teruggevonden motorrijtuig
Indien het verzekerde motorrijtuig wordt gestolen en na uw vertrek
rijvaardig wordt teruggevonden, organiseert de hulpverlener op
onze kosten uw reis per trein (1ste klasse) of per vliegtuig (economy
class) om het op te halen. Indien het gestolen motorrijtuig
beschadigd en niet meer rijvaardig is, zorgt de hulpverlener voor
zijn repatriëring naar de door u opgegeven garage dichtbij uw
woonplaats. Indien het motorrijtuig niet op de aangewezen plaats
kan worden afgeleverd, kiest de hulpverlener zelf een garage zo
dicht mogelijk bij uw woonplaats.

Voor zover vermeld in de bijzondere voorwaarden zijn, aanvullend op
de bepalingen voor de formule België, de voor deze formule beschreven
dekkingen geldig in het buitenland, dit is het geheel van landen, met
uitzondering van België, die vermeld staan op de groene kaart en die
niet zijn doorgehaald.

1. SLEPEN BIJ PECH OF ONGEVAL
Bij pech of ongeval van het verzekerde motorrijtuig, organiseert de
hulpverlener en dragen wij de kosten van het slepen of depanneren ter
plaatse. Als, onafhankelijk van de wil van de verzekerde, deze hulp niet
georganiseerd werd door de hulpverlener, nemen wij de kosten ten
laste tot maximum 200 EUR incl. BTW, (bv. verzekerde weggevoerd met
ziekenwagen of motorrijtuig weggesleept op politiebevel).
Indien de herstelling van het motorrijtuig niet langer dan vijf werkdagen
duurt, organiseert de hulpverlener en bekostigen wij de verdere reis van
de passagiers naar hun vakantieverblijf, of dragen wij de verblijfkosten
ter plaatse tot 250 EUR. Ook uw verplaatsing om het herstelde motorrijtuig op te halen is ten onzen laste.

2. OPZOEKEN EN OPSTUREN VAN
ONDERDELEN
Indien de verzekerde onmisbare onderdelen voor de goede werking van
het omschreven motorrijtuig niet ter plaatse kan vinden, verbindt de
hulpverlener zich ertoe hem deze via de snelste weg, maar met inachtneming van de lokale wetgeving, te bezorgen. U verbindt zich ertoe
ons bij de terugkeer van het motorrijtuig de prijs van die onderdelen
terug te betalen, op basis van de gangbare prijs op het ogenblik van de
aankoop, BTW inbegrepen.

4. VERVANGINGSWAGEN IN HET BUITENLAND
Wij regelen en dragen de kosten voor het ter beschikking stellen van
een vervangingswagen gedurende de periode van immobilisatie of
onbeschikbaarheid van uw motorrijtuig, en dit gedurende maximum 5
opeenvolgende dagen vanaf het begin van de immobilisatie of onbeschikbaarheid, wanneer uw motorrijtuig:
a)

geïmmobiliseerd is door pech, ongeval, diefstal, brand of vandalisme
in het buitenland, het niet ter plaatse kan worden hersteld, wij het
hebben laten slepen naar een nabije garage en het waarschijnlijk
meer dan 24 uur zal duren voor u er weer over kunt beschikken;

b) gestolen is in het buitenland en de periode waarin u niet over uw
motorrijtuig kunt beschikken waarschijnlijk meer dan 24 uur zal
duren.
Deze waarborg is niet cumuleerbaar met de repatriëring van het motorrijtuig en de verzekerde passagiers.
Wij dragen de huurkosten van een personenwagen van dezelfde
categorie als uw motorrijtuig, zij het ten hoogste van categorie B (bv.
Volkswagen Polo, Peugeot 208, Ford Fiesta, …) voor lokaal gebruik.
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U huurt het motorrijtuig in eigen naam. U moet rekening houden
met de beperkingen die voortvloeien uit de lokale beschikbaarheid en
de verhuurvoorwaarden aanvaarden. De formaliteiten van ontvangst
en teruggave van de vervangwagen, de garantie, de kosten van
achterlating, de aanvullende verzekeringen, de brandstofkosten en de
vrijstellingen blijven te uwen laste. Wij zijn niet gehouden tot een extra
tussenkomst indien u evenwel geen vervangwagen verkrijgt omdat u
niet aan de door het verhuurkantoor gestelde voorwaarden voldoet.
Uitzonderlijke verlenging:
Indien de immobilisatietijd van uw motorrijtuig in het buitenland meer
dan 5 dagen bedraagt, regelen en bekostigen wij een vervangwagen
voor een totale periode van maximum 10 opeenvolgende dagen indien
u verkiest dat uw geïmmobiliseerd motorrijtuig niet wordt gerepatrieerd
en u ter plaatse wilt wachten totdat het hersteld is.

5. BEWAKING VAN HET TE REPATRIËREN
MOTORRIJTUIG
Indien het motorrijtuig in de omstandigheden bedoeld in de punten
3 b) en d) ten laste wordt genomen, betalen wij de bewakingskosten
vanaf de dag dat om tussenkomst wordt verzocht tot de dag waarop
het wordt weggehaald door de hulpverlener.

de teraardebestelling of crematie, met uitzondering van de begrafenisdienst en repatriëring van de urne.

9. TER PLAATSE ZENDEN VAN EEN CHAUFFEUR
Indien de verzekerde wegens ziekte of ongeval niet meer in staat is
om het omschreven motorrijtuig te besturen en geen andere passagier
hem kan vervangen, stuurt de hulpverlener een chauffeur om het
motorrijtuig langs de meest geschikte reisweg naar uw woonplaats in
België terug te brengen. In dit geval nemen wij salaris en reiskosten van
de chauffeur voor onze rekening. Andere uitgaven gedurende de reis
worden niet terugbetaald.
De hulpverlener is niet verplicht deze verbintenis na te komen indien
het motorrijtuig één of meerdere ernstige gebreken vertoont die een
inbreuk vormen op de wegcode of op de reglementering inzake de
automobielinspectie.

HOOFDSTUK 4:
VERVANGWAGEN IN BELGIË

6. TERUGKEER VAN DE INZITTENDEN VAN HET
GEÏMMOBILISEERDE MOTORRIJTUIG

Voor zover vermeld in de bijzondere voorwaarden, worden de bijstandsprestaties aangevuld met een waarborg “vervangwagen” volgens de
onderstaande bepalingen.

Indien het motorrijtuig wordt gerepatrieerd onder de bovenbeschreven
voorwaarden of het gestolen motorrijtuig niet wordt teruggevonden
vóór het vertrek van de verzekerde, organiseert de hulpverlener op
onze kosten:

Wij organiseren en dragen de kosten voor het ter beschikking stellen
van een vervangwagen gedurende de periode van immobilisatie of
onbeschikbaarheid van uw motorrijtuig, en dit gedurende maximum
10 opeenvolgende dagen vanaf het begin van de immobilisatie of
onbeschikbaarheid, wanneer uw motorrijtuig:

•

ofwel de repatriëring van de verzekerden, per trein (1ste klasse) of
vliegtuig (economy class), van de plaats waar zij zich bevinden tot
hun woonplaats in België of bij geen woonplaats in België tot de
woonplaats van de verzekeringnemer;

•

ofwel hun vervoer met de trein (1ste klasse) of het vliegtuig
(economy class), van de plaats van immobilisatie tot de plaats van
bestemming. In dit geval komt de hulpverlener, buiten de prestaties
te uwen gunste voor het ophalen van het motorrijtuig, niet tussen
voor de terugreis van de verzekerden.

7. TERUGKEER VAN GEWONDE INZITTENDEN
Als de gezondheidstoestand van de bestuurder of de gewonde passagiers tijdens hun verplaatsing vervoer of repatriëring naar België vereist
na een verkeersongeval met het verzekerde motorrijtuig, organiseert
de hulpverlener op onze kosten hun vervoer van de plaats waar ze
geïmmobiliseerd zijn tot hun woonplaats of tot het dichtst bij hun
woonplaats gelegen ziekenhuis of tot het ziekenhuis dat het best is
uitgerust om hen te verzorgen.
Het vervoer of de repatriëring gebeurt met een ambulancevliegtuig,
vliegtuig in economy class, ziekenwagen of ieder ander geschikt
vervoermiddel.

a)

in België of binnen een straal van 30 km buiten de Belgische
grenzen geïmmobiliseerd is door pech, een ongeval, diefstal, brand
of vandalisme, het niet ter plaatse kan worden hersteld, wij het
hebben laten slepen naar een nabije garage en het waarschijnlijk
meer dan 24 uur zal duren voor u er weer over kunt beschikken;

b) in België of binnen een straal van 30 km buiten de Belgische
grenzen werd gestolen en de periode waarin u niet over uw
motorrijtuig kunt beschikken waarschijnlijk meer dan 24 uur zal
duren.
Wij dragen de huurkosten van een personenwagen van dezelfde
categorie als uw motorrijtuig, zij het ten hoogste van categorie B (bv.
Volkswagen Polo, Peugeot 208, Ford Fiesta, …).
U huurt het motorrijtuig in eigen naam. U moet rekening houden
met de beperkingen die voortvloeien uit de lokale beschikbaarheid
en de huurvoorwaarden aanvaarden. De formaliteiten van ontvangst
en teruggave van de vervangwagen, de garantie, de kosten van
achterlating, de aanvullende verzekeringen, de brandstofkosten en de
vrijstellingen blijven te uwen laste. Wij zijn niet gehouden tot een extra
tussenkomst indien u evenwel geen vervangwagen verkrijgt omdat u
niet aan de door het verhuurkantoor gestelde voorwaarden voldoet.

Indien de medische toestand het vereist, gebeurt de repatriëring onder
medisch toezicht.
De beslissing om te repatriëren en de keuze van het gebruikte vervoermiddel, alsook de keuze van het ziekenhuis, valt exclusief onder de
competentie van de medische dienst van de hulpverlener, na overleg
met de behandelend geneesheer in België en rekening houdend met
de gezondheidstoestand.

8. TENLASTENEMING VAN OVERLEDEN
INZITTENDEN
Als de bestuurder of een passagier overlijdt door een verkeersongeval
met het verzekerde motorrijtuig, organiseert de hulpverlener op onze
kosten de repatriëring naar België van het stoffelijk overschot van de
plaats van overlijden naar de begraafplaats in België, met inbegrip van
de lijkkist in zink, de balseming en de douanekosten.
Tevens dragen wij de kosten van de post mortem-behandeling, met
inbegrip van de lijkkist, tot 1.500 EUR per verzekerde, maar in geen
geval de kosten van de begrafenisplechtigheid.
Wij dragen ook de kosten van de teraardebestelling en crematie ter
plaatse in het buitenland tot 1.500 EUR per verzekerde, indien de erfgenamen dit verkiezen. Zijn inbegrepen de post mortem-behandeling,
het kisten, de lijkkist, het plaatselijk vervoer van het stoffelijk overschot,
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LEXICON

TE VERZEKEREN WAARDE
De waarde vastgesteld volgens de methodes gedefinieerd in het
contract en die als basis dient bij het berekenen van de premie en de
schadevergoedingen.

BENADEELDEN
De personen die schade hebben geleden die aanleiding geeft tot de
toepassing van de waarborg “Burgerlijke aansprakelijkheid”, alsmede
hun rechtverkrijgenden.

CATALOGUSWAARDE
De officiële prijs van het voertuig in België op het moment dat het de
eerste keer in het verkeer komt, zonder BTW en korting.

EVENREDIGHEIDSREGEL
De evenredigheidsregel wordt toegepast als bij een schadegeval blijkt
dat de verzekerde waarde lager is dan de waarde die verzekerd had
moeten zijn conform de bepalingen in het contract. De evenredigheidsregel zorgt ervoor dat de schadevergoeding lager ligt nl. volgens de
verhouding tussen de te verzekeren waarde en de verzekerde waarde.
Voorbeeld:
Te verzekeren waarde :
Verzekerde waarde
:
Schade
:
Schadevergoeding die effectief gestort wordt:
3000 EUR * 10000/12500 =

12500 EUR
10000 EUR
3000 EUR
2400 EUR

KETTINGBOTSING

Een botsing van meerdere motorrijtuigen, rijdend in dezelfde richting
en op hetzelfde baanvak.

VERPLICHTE VERZEKERING VAN DE BURGERLIJKE
AANSPRAKELIJKHEID INZAKE MOTORRIJTUIGEN

De algemene voorwaarden van de Verzekering van de Burgerlijke
Aansprakelijkheid zoals bepaald in de bijlage aan het Koninklijk Besluit
van 16 april 2018 tot vaststelling van de voorwaarden van de verzekeringsovereenkomsten tot dekking van de verplichte aansprakelijkheid
inzake motorrijtuigen (Belgisch Staatsblad 02/05/2018).

OMSCHREVEN MOTORRIJTUIG
Het motorrijtuig dat in de bijzondere voorwaarden omschreven is.

SCHADEGEVAL
Afhankelijk van de ingeroepen waarborg, ieder feit dat of iedere
gebeurtenis die aanleiding kan geven tot de toepassing van de
overeenkomst.

TOEGELATEN BESTUURDER
Een bestuurder die rijdt met de toestemming van de eigenaar of de
bezitter, tegen de voorwaarden vastgelegd door deze laatste en voor
zover deze overeenkomst niet ongeldig werd verklaard.

VERZEKERD MOTORRIJTUIG
Het omschreven motorrijtuig, plus:
• voor de verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid en de Bijstandsverzekering, al wat gekoppeld is aan het in de bijzondere voorwaarden omschreven motorrijtuig, alsook de niet gekoppelde
aanhangwagen die in de bijzondere voorwaarden omschreven is;
• voor de verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid, de
Rechtsbijstandsverzekering, de Bestuurdersverzekering en de waarborgen begrepen in de verzekering van het motorrijtuig, het
tijdelijk vervangende motorrijtuig dat toebehoort aan een derde
en gebruikt wordt conform artikel 56 van de verplichte verzekering
Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen;

VERZEKERDE WAARDE
De waarde vermeld in de bijzondere voorwaarden.

VERZEKERINGSBEWIJS

of zogenaamde “groene kaart”

Het document zoals bedoeld in artikel 5 van het koninklijk besluit van
13 februari 1991 houdende inwerkingtreding en uitvoering van de wet
van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen.

VERZEKERINGSVOORSTEL
Het formulier dat wij u vragen te vervolledigen om ons in te lichten over
de aard van de verrichting en over de feiten en omstandigheden die
noodzakelijk zijn voor de beoordeling van het risico.

WERKELIJKE WAARDE
De marktwaarde van een motorrijtuig onmiddellijk voor het schadegeval. Deze waarde wordt bepaald door een expert.

ZWAKKE WEGGEBRUIKER
Het slachtoffer van een verkeersongeval met uitsluiting van de bestuurder van een motorrijtuig. Het betreft dus de voetgangers, fietsers,
passagiers, rolstoelgebruikers (zelfs wanneer de rolstoel aangedreven
wordt door een motor), ruiters, enz.
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