Conventie

De duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere
voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. Op elke jaarlijkse vervaldag
wordt de verzekeringsovereenkomst stilzwijgend verlengd voor opeenvolgende
periodes van één jaar. U kunt de verzekeringsovereenkomst opzeggen op het
einde van de lopende periode, tenminste 3 maanden vóór de jaarlijkse vervaldag
ofwel bij een ter post aangetekende brief, ofwel bij deurwaardersexploot, ofwel
door afgifte van de opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs.
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Conventie
Artikel 1

Wie zijn de verzekerde personen ?
a) U en uw gezinsleden in de hoedanigheid van eigenaar, houder, bestuurder of passagier van
het verzekerd voertuig.
Al de personen die gewoonlijk bij u inwonen worden beschouwd als gezinsleden.
De waarborg blijft aan deze personen verworven zelfs indien zij tijdelijk buiten uw gezin leven
voor hun studies, hun vakantie, om gezondheidsredenen of beroepsredenen.
b) Elke bestuurder en elke vervoerde passagier, toegelaten en kosteloos, van het aangeduide
voertuig voorzien van de nummerplaat vermeld in de bijzondere voorwaarden.
c) Indien u of een gezinslid overlijdt ten gevolge van een ongeval overkomen wanneer u of hij de
hoedanigheid van verzekerde had, is de waarborg verworven aan uw of zijn rechthebbenden
voor zover de verdediging van hun belangen uitsluitend betrekking heeft op de vergoeding van
het nadeel dat onmiddellijk voortvloeit uit dit overlijden.

Artikel 2

Welk is het verzekerd voertuig ?
a) Het of de motorrijtuig(en) evenals iedere aanhangwagen voorzien van de nummerplaat aangeduid in de bijzondere voorwaarden.
b) Het «tijdelijk vervangingsrijtuig», dat toebehoort aan een derde en dient voor hetzelfde gebruik
als het aangeduide voertuig vermeld onder a), als dit voertuig gedurende een periode van
hoogstens 30 dagen het aangeduide voertuig vervangt omdat dit laatste, om eender welke
reden, tijdelijk onbruikbaar is. De genoemde periode vangt aan op de dag dat het aangeduide
voertuig onbruikbaar wordt.
c) Het motorrijtuig, dat aan een derde toebehoort en toevallig bestuurd wordt door u of een gezinslid, zelfs terwijl het aangeduide voertuig in gebruik is.

Artikel 3

Wat waarborgt deze verzekeringsovereenkomst ?
3.1 Verhaal tegen een aansprakelijke derde of zijn verzekeraar
Wij oefenen verhaal uit tegen een aansprakelijke derde of tegen zijn verzekeraar om vergoeding
te bekomen van de schade die de verzekerde geleden heeft ingevolge een gebeurtenis waarin
het aangeduide voertuig betrokken is.
Wij zullen evenwel niet verder tussenkomen indien uit door ons ingewonnen inlichtingen vooraf
blijkt dat de derde onvermogend is. De verzekerde kan in dit geval desgevallend genieten van de
waarborg voorzien in artikel 3.4 namelijk het onvermogen van de aansprakelijke derde.
3.2 Contractuele geschillen
Wij verdedigen uw belangen in een geschil met de hersteller van het aangeduide voertuig, voor
herstellingen uitgevoerd na een verkeersongeval.
Het tijdelijk vervangingsrijtuig en het toevallig bestuurd motorrijtuig toebehorend aan een derde
(artikel 2 b) en c) komen niet in aanmerking voor deze waarborg.
Wij verdedigen tevens uw belangen voor de geschillen verbonden aan de toepassing van de verzekeringsovereenkomst voor de verplichte verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid
inzake motorrijtuigen dat betrekking heeft op het aangeduide voertuig. Geschillen verbonden aan
het bedrag of de betaling van de premie komen echter niet in aanmerking voor deze waarborg.

	

3.3 Strafrechtelijke verdediging
Wij nemen de strafrechtelijke verdediging waar van een verzekerde die vervolgd wordt in geval
van inbreuk op de wetten en reglementen op de politie van het wegverkeer of voor misdrijven van
doodslag of verwondingen door onvoorzichtigheid, voortvloeiend uit het gebruik van het aangeduide
voertuig.
3.4 Onvermogen van de aansprakelijke derde
Wij betalen aan de verzekerde de schadevergoeding, met uitsluiting van de interesten, die wegens een verkeersongeval, op extracontractuele burgerrechtelijke basis ten laste van de degelijk
geïdentificeerde aansprakelijke derde gelegd werd en werd toegekend door een gerechtelijke
beslissing, in het geval dat, wegens onvermogen van die derde, geen schadevergoeding kan
bekomen worden, zelfs niet door een gedwongen uitvoering.
Deze waarborg verleent geen dekking voor diefstal, poging tot diefstal, braak, gewelddaden of
vandalisme.
3.5 Repatriëring
Wij waarborgen de terugbetaling van :
- de vooraf door ons toegelaten repatriëringskosten voor het aangeduide voertuig dat in het
buitenland door een ongeval beschadigd werd en onmogelijk op eigen kracht terug naar België
kan gereden worden ;
- de douanerechten, boeten, verwijlinteresten of andere in het buitenland geëiste uitgaven indien,
ingevolge totaal verlies, het nutteloos is het voertuig binnen de wettelijke termijnen opnieuw in
te voeren.

Artikel 4

Welke geschillen waarborgen wij niet ?
Naast de uitsluitingen voorzien in artikel 4 van de algemene voorwaarden, zijn de waarborgen van
deze verzekeringsovereenkomst niet verworven voor :
a) een geschil ontstaan uit het feit dat het verzekerd voertuig :
- bestuurd wordt door een persoon die de toelating daartoe niet heeft of niet beschikt over het
juiste rijbewijs ;
- niet wettelijk tot het verkeer toegelaten is ;
- niet in orde is met de reglementering op de technische controle, behalve wanneer de verzekerde bewijst dat er geen oorzakelijk verband bestaat tussen de staat van het verzekerde
voertuig en het geschil.
De waarborg blijft echter gelden voor de verzekerde die kan bewijzen dat hij deze omstandigheden niet kende en er normaal niet van op de hoogte moest zijn ;
b) een geschil overkomen wanneer het verzekerd voertuig in huur is gegeven of opgeëist wordt ;
c) een geschil waarbij wordt vastgesteld dat het verzekerde voertuig een bromfiets betreft die
werd aangepast zodat hij een hogere snelheid kan ontwikkelen dan wettelijk toegelaten ;
d) het burgerrechtelijk verhaal van schade aan het aangeduide voertuig tegen een persoon die
met toestemming van een verzekerde over het aangeduide voertuig mocht beschikken ;
e) een geschil overkomen bij het deelnemen aan snelheids-, regelmatigheids- of behendigheidsritten of -wedstrijden, alsook de training of het proefrijden met het oog op dergelijke prestaties.
Deze uitsluiting geldt niet voor zuiver toeristische uitstappen of voor oriëntatieritten ;
f) geschillen ontstaan uit contracten die slaan op het aangeduide voertuig met uitzondering van
de gevallen vermeld in artikel 3.2 ;



g) geschillen betreffende de toekenning of de intrekking van het rijbewijs ;
h) geschillen met betrekking tot de verzekering «Arbeidsongevallen».

Artikel 5

Welke zijn de gewaarborgde bedragen ?
Het gewaarborgd bedrag voor de waarborgen vermeld in artikel 3 van deze verzekeringsovereenkomst is beperkt per geschil tot de hiernavolgende bedragen en dit ongeacht het aantal betrokken
verzekerden :
- ten belope van e 25.000,00 voor de waarborgen :
n

verhaal tegen een aansprakelijke derde of zijn verzekeraar ;

n

contractuele geschillen ;

n

strafrechtelijke verdediging ;

- ten belope van e 5.000,00 voor de waarborg :
n

onvermogen van de aansprakelijke derde ;

- ten belope van e 625,00 voor de waarborg :
n

repatriëring.

De interne beheerskosten van de maatschappij komen niet in aanmerking voor de bepaling van
deze bedragen.
Wanneer meerdere verzekerden in een geschil betrokken zijn, deelt u ons de rangorde mee volgens
dewelke de gewaarborgde bedragen besteed dienen te worden.

Artikel 6

Waar is de verzekeringsovereenkomst geldig ?
Wij verlenen de waarborgen vermeld in artikel 3 van deze verzekeringsovereenkomst aan de
verzekerde :
- over de gehele wereld voor :
n

de minnelijke schikkingen ;

- in de lidstaten van de Europese Gemeenschap, Noorwegen en Zwitserland voor :
n

het onvermogen van de aansprakelijke derde ;

n

de repatriëring ;

- indien het geschil ontstaat in een land waar de verplichte verzekering van de burgerrechtelijke
aansprakelijkheid van het aangeduide voertuig van toepassing is :
n

voor de gerechtelijke procedures.



Overzicht van de waarborglimieten
		
Waarborg	Verzekerd bedrag
Verhaal tegen een aansprakelijke derde of zijn verzekeraar

e 25.000,00

Contractuele geschillen (*)

e 25.000,00

Strafrechtelijke verdediging

e 25.000,00

Onvermogen van de aansprakelijke derde

e 5.000,00
e 625,00

Repatriëring

Artikel 4 j) van de algemene voorwaarden voorziet een tussenkomstdrempel van e 1.750,00
voor een procedure voor het Hof van Cassatie en voor elk internationaal rechtscollege.
(*) Alleen geschillen met de hersteller na een verkeersongeval en geschillen verbonden
aan de toepassing van de verzekeringsovereenkomst voor de verplichte verzekering van
de burgerrechtelijke aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen.

Elke klacht over de overeenkomst kan worden gericht : aan de Ombudsman van de Verzekeringen, de
Meeûssquare, 35 te 1000 Brussel, onverminderd de mogelijkheid een gerechtelijke procedure aan te
spannen.

Waarschuwing
Iedere oplichting of poging tot oplichting die tegen de verzekeringsonderneming gericht is, brengt niet alleen
de opzegging van de verzekeringsovereenkomst mee, maar wordt ook strafrechtelijk vervolgd op grond van
artikel 496 van het Strafwetboek. De betrokkene zal bovendien opgenomen worden in het bestand van het
economisch samenwerkingsverband Datassur. Krachtens de wet op de bescherming van de persoonlijke
levenssfeer zal hij daarover ingelicht worden en heeft hij in voorkomend geval het recht om de hem betreffende gegevens te laten corrigeren.



