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Artikel 1 Welk is het verzekerde voertuig ?

Artikel 3 Welke zijn de verzekerde materies en
bedragen ?

Het (de) voertuig(en) aangeduid in de bijzondere
clausules geniet(en) van onze waarborg in alle
omstandigheden met uitzondering van de hierna
uitdrukkelijk vermelde uitsluitingen. Wordt beschouwd
als voertuig: ieder motorvoertuig dat zich te land, op het
water of in de lucht voortbeweegt, alsook de
aanhangwagens en de caravans. Zolang het (de)
aangeduide voertuig(en) niet rijvaardig is (zijn),wordt de
dekking
uitgebreid
tot
het
(de)
tijdelijke
vervangvoertuig(en)

Artikel 2 Wie
is
hoedanigheid ?
1)

verzekerd

en

in

welke

U, die het contract onderschrijft en uw gezinsleden,
zijn verzekerd in hun hoedanigheid van :
– eigenaar, houder, bestuurder of inzittende van
het (de) verzekerde voertuig(en);
– verkeersdeelnemer als voetganger, fietser,
inzittende
van
een
gemeenschappelijk
vervoermiddel, bestuurder of inzittende van
een voertuig toebehorend aan een derde.
Wie zijn uw gezinsleden ?
– uw
samenwonende
echtgeno(o)t(e)
of
samenwonende partner;
– de bloed- of aanverwanten in rechte lijn die
gewoonlijk bij u inwonen.
De waarborg blijft aan deze personen verworven
indien zij tijdelijk elders verblijven om gezondheids-, studie- of arbeidsredenen of om hun
militaire plichten te vervullen.
Het is vanzelfsprekend dat de hierin opgenomen
voorwaarden, bij analogie, van toepassing zijn voor
al de bovenvermelde verzekerde personen.

2)

VAN RECHT VERZEKERD

Zijn eveneens verzekerd :
– de
gemachtigde
bestuurders
en
de
gemachtigde
en
kosteloos
vervoerde
inzittenden van het of de verzekerde
voertuig(en).

De rechtsbijstand is verworven volgens het
beginsel dat alles gedekt is behalve datgene wat
uitdrukkelijk is uitgesloten.

Verzekerde materies

Burgerlijk verhaal
Strafrechtelijke verdediging
Burgerlijke verdediging
Rechtsbijstand "rijbewijs",
"administratieve" en "fiscale"
Contracten “voertuigen”
Insolventie van derden
Strafrechtelijke borgtocht
Voorschot van fondsen
Bijstand "schadeloosstelling"
Bijstand “auto-expertise”
Repatriëring
Andere materies

Verzekerd
Bedrag
€
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
20.000
20.000
15.000
400
100.000
1.500
100.000

Voordelen van bemiddeling
Indien u aanvaardt een beroep te doen op een
schaderegeling via buitengerechtelijke bemiddeling en
door tussenkomst van een bemiddelaar aangesloten bij
de Federale Commissie voor de Bemiddeling zoals
ingesteld door de wet, worden, behalve betreffende het
personen- en familierecht, alle kosten van deze
bemiddeling (kosten en erelonen van de bemiddelaar,
eventueel van de advocaat, van de expert, of elke
andere persoon die u bijstaat en die de vereiste
kwalificaties heeft overeenkomstig de op de procedure
toepasselijke wet) eveneens ten laste genomen door
ons zonder dat deze kosten in mindering gebracht
worden van de bovenvermelde verzekerde bedragen.
Dit betekent dat indien een bemiddeling zou falen, en u
toevlucht zou nemen tot een gerechtelijke procedure of
andere, u nog steeds geniet van het totaal van de
bovenvermelde verzekerde bedragen.
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uitvoering, de schadevergoeding te bekomen die u
werd toegekend door een beslissing van een
rechtbank.
Deze waarborg is niet verworven ingeval van
diefstal, poging tot diefstal, inbraak of vandalisme.

Artikel 4 Detail van enkele verzekerde materies
1)

Burgerlijk verhaal
De vorderingen tot schadeloosstelling ingediend
door u tegen één of meerdere derde(n) op grond
van
een
extra-contractuele
burgerlijke
aansprakelijkheid.
De schadeloosstelling op grond van de wetgeving
betreffende de arbeidsongevallen is eveneens in
deze materie inbegrepen.
Onze bijstand wordt u eveneens verleend om uw
rechten te laten gelden ten opzichte van het
"Fonds voor Hulp aan Slachtoffers van Opzettelijke
Gewelddaden".

2)

Strafrechtelijke verdediging
Uw verdediging indien u vervolgd wordt wegens
een inbreuk op wetten, besluiten, decreten en/of
reglementen alsook voor het indienen van één
verzoek om gratie per schadegeval indien u werd
veroordeeld tot een vrijheidsstraf.
De dekking is uitgesloten voor misdaden of
gecorrectionaliseerde misdaden

3)

Burgerlijke verdediging
Uw
verdediging
tegen
vorderingen
tot
schadeloosstelling, ingesteld door een of meerdere
derde(n) tegen u op grond van een extracontractuele burgerlijke aansprakelijkheid.
Wij kunnen u enkel verdedigen:
–
indien uw belangen tegenstrijdig zijn met de
belangen van uw verzekeraar burgerlijke
aansprakelijkheid of
– indien er op de markt geen verzekeraar
burgerlijke aansprakelijkheid bestaat die
dekking verleent in het kader van een
vordering tot schadeloosstelling gericht tegen
u, zoals een verzekering B.A. Auto of B.A.
Privé-leven.

4)

Rechtsbijstand "rijbewijs", "administratieve" en
"fiscale"
De bescherming van uw rechtelijke belangen in
administratieve
betwistingen
betreffende,
bijvoorbeeld, rijverbod, intrekking, beperking of
teruggave van het rijbewijs, inschrijving, technische
controle of verkeersbelasting.

5)

Contracten "voertuigen"
De bescherming van uw rechtelijke belangen bij
alle geschillen in verband met contracten
betreffende het (de) verzekerde voertuig(en) met
uitsluiting van alle andere voertuigen.

6)

Insolventie van derden
Onze dekking wordt u verleend in de gevallen
waarin u, ingevolge een verkeersongeval met het
voertuig aangeduid in de bijzondere clausules en
gedekt in de waarborg "burgerlijk verhaal", er
wegens de insolventie van de aansprakelijke derde
niet in slaagt, zelfs niet door een gedwongen

7)

Strafrechtelijke borgtocht
Indien u betrokken bent in een ongeval gedekt door
het huidig contract, schiet de maatschappij ten
belope van het bedrag vermeld in de bijzondere
voorwaarden, de strafrechtelijke borgtocht voor, die
geëist wordt door de plaatselijke overheden voor
uw invrijheidsstelling, indien u voorlopig wordt
aangehouden, of voor het behoud van uw vrijheid.
Indien u zelf de strafrechtelijke borgtocht heeft
betaald, zullen wij u het bedrag ervan terugbetalen.
Zodra de borgsom wordt vrijgemaakt, verbind u er
zich toe om de nodige maatregelen te treffen
(bijvoorbeeld: in beslag genomen wordt of geheel
of gedeeltelijk gebruikt wordt voor de betaling van
een boete, een strafrechtelijke transactie of de
gerechtskosten van de strafrechtelijke procedure),
zal u ons op ons eerste verzoek de waarde ervan
terugstorten en dit binnen de 15 dagen vanaf ons
verzoek.
Ingeval van niet-uitvoering binnen deze termijnen,
zal het bedrag van de borgsom verhoogd worden
met de wettelijke interesten van toepassing in
België.

8)

Voorschot van fondsen
Indien, ingeval van een verkeersongeval, gebeurd
in Europa of een land grenzend aan de
Middellandse Zee met het verzekerde voertuig, een
derde aan één of meerdere verzekerde(n) schade
heeft berokkend, waarvoor hij onbetwistbaar de
volledige verantwoordelijkheid draagt en op
voorwaarde
dat
zijn
verzekeraar
zijn
regelingsakkoord heeft gegeven, schieten wij, op
eenvoudig verzoek, het niet-betwiste bedrag van
de schade voor zonder intresten ten belope van het
bedrag vermeld in de bijzondere voorwaarden.
Dit bedrag zal, rekening houdend met de wetten en
reglementen van toepassing volgens de nationale
en internationale wetgeving, op de volgende
manier bepaald worden :
– voor de materiële schade toegebracht aan het
verzekerde voertuig, het bedrag vastgesteld
door
middel
van
expertise
(zonder
gebruiksderving, minderwaarde, enz...).
– voor de lichamelijke schade zal het voorschot
overeenstemmen met het bedrag dat vermeld
wordt op de vergoedingskwijting uitgeschreven
door de verzekeringsmaatschappij van de
verantwoordelijke derde.
Door de betaling van het voorschot zijn wij
gesubrogeerd in de rechten van de verzekerde
tegen de verantwoordelijke derde en zijn
verzekeringsmaatschappij.
Indien wij het voorgeschoten bedrag niet kunnen
recupereren of indien het voorschot ten onrechte
werd uitbetaald, verbindt de verzekerde er zich toe
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om ons het bedrag ervan terug te storten. De
waarborg "voorschot van fondsen" is niet van
toepassing ingeval van diefstal, poging tot diefstal,
inbraak, gewelddaden en vandalisme.
9)

Bijstand "schadeloosstelling"
Indien u het slachtoffer bent van een ongeval
gedekt door huidig contract, schieten wij de
contractuele of wettelijke vrijstelling ten laste van
een duidelijk geïdentificeerde derde waarvan de
volledige aansprakelijkheid vaststaat voor op
voorwaarde :
a) dat de vrijstelling kleiner is dan of gelijk aan
€ 400 en,
b) dat de aansprakelijke derde gedekt is door een
verzekering
burgerlijke
aansprakelijkheid
(zoals de B.A. familiale, uitbating of gebouw)
of door een openbare instantie die wettelijk in
de plaats treedt en
c) dat
de
verzekeraar
burgerlijke
aansprakelijkheid of de openbare instantie die
in de plaats treedt, een door u aanvaarde
definitieve vergoedingskwijting uitgeeft.
Wij zijn gesubrogeerd in uw rechten tegen de
aansprakelijke derde ten belope van het
betaald voorschot. U verbindt er zich toe ons
te verwittigen van de betaling van de
vrijstelling indien u die rechtstreeks van de
aansprakelijke derde zou ontvangen en ons
het overeenstemmende bedrag terug te
storten indien wij u die hebben voorgeschoten.

10) Bijstand auto-expertise
Wij nemen de kosten en erelonen van de autoexpert ten laste wanneer u buiten een
schadegeval nood hebt aan bijstand ten gevolge
van een ongeval (verkeersongeval, diefstal,
vandalisme of inbraak) met een verzekerd
voertuig.
Onze tussenkomst is slechts verworven wanneer
het ongeval zich voordoet op het moment dat de
waarborgen van het huidig contract van kracht zijn
en dat de auto-expert door geen ander
verzekeraar of orgaan kan gemandateerd worden.
11) Repatriëring
De garantie “repatriëring” is verworven wanneer
het verzekerde voertuig gerepatrieerd dient
te
worden ten gevolge van een verkeersongeval in
Europa of een land grenzend
aan
de
Middellandse Zee omdat het zodanig
beschadigd werd dat het niet meer op eigen
kracht, of op de wijze voorzien vóór het ongeval,
naar België kan terugkeren.
Valt niet onder het begrip "buitenland", elk land
waar de verzekerde persoon hoofdzakelijk
verblijft. Wij betalen de vervoerkosten van de
plaats van het ongeval tot de woonplaats. Bij
totaal verlies van het verzekerde voertuig kunnen
wij de douanekosten voor het wrak terugbetalen in
plaats van de kosten van repatriëring.

Bergings- en depannagekosten zijn steeds
uitgesloten.
De vervoerwijze dient in gemeen overleg te
worden bepaald. Onze tussenkomst is per
schadegeval beperkt tot het bedrag vermeld in de
bijzondere voorwaarden.

Artikel 5 Waar is de verzekering geldig ?
–

–

–

Voor
de
materie
“burgerlijk
verhaal”,
“strafrechtelijke
verdediging”,
“burgerlijke
verdediging”,
“rechtsbijstand
rijbewijs,
administratieve en fiscale”, “insolventie van
derden”, “strafrechtelijke borgtocht” en "bijstand
schadeloosstelling" is de waarborg verworven voor
de schadegevallen die zich hebben voorgedaan in
alle landen van de wereld.
Inzake de waarborg “repatriëring” wordt de dekking
verleend voor verkeersongevallen die zich hebben
voorgedaan in Europa, behalve België, of in een
land grenzend aan de Middellandse Zee.
Voor de andere materies wordt de dekking
verleend voor de schadegevallen die zich hebben
voorgedaan in Europa of in een land grenzend aan
de Middellandse Zee.

Artikel 6 Welke zijn de algemene uitsluitingen ?
Zijn uitgesloten, de schadegevallen :
1) die betrekking hebben op oorlogsgebeurtenissen of
burgerlijke en politieke onlusten, stakingen of lockouts waaraan u actief deelgenomen heeft;
2)

die
betrekking
natuurrampen;

hebben

op

nucleaire

of

3)

in verband met elk contract dat u met ons hebt
afgesloten;

4)

in verband met de waarneming van de rechtelijke
belangen
voortvloeiend
uit
rechten
en/of
verplichtingen die aan u werden overgedragen na
het plaatsvinden van het schadegeval. Dit geldt
ook voor de rechten van derden die u in eigen
naam zou laten gelden;

Artikel 7 Bijzonderheden "vloot"
Als het verzekeringsattest de melding "vloot" draagt,
zijn in afwijking van artikel 1, alle voertuigen verzekerd
die
ingeschreven
zijn
op
naam
van
de
verzekeringsnemer. Om van deze dekking gebruik te
maken, dient de verzekeringsnemer ons op onze
aanvraag of binnen een door ons vastgelegde termijn
en ten laatste op de jaarlijkse vervaldag kennis te
geven van alle op zijn naam ingeschreven voertuigen
alsmede hun voornaamste kenmerken. Alle voertuigen
die nieuw ingeschreven worden na deze laatste
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volledige vlootaangifte, zijn automatisch gratis
verzekerd tot de eerstkomende jaarlijkse vervaldag en
dienen slechts vermeld te worden op de eerstkomende
jaarlijkse vlootaangifte.

Indien er zich een schadegeval voordoet en de
verzekeringsnemer de vlootaangifte niet of onvolledig
heeft gedaan binnen de vastgelegde
termijnen, is er geen dekking voor die voertuigen die
niet op de vlootaangifte geregistreerd zijn.

Artikel 8 Samenvatting van het contract en minima geschillen
Uw contract in één oogopslag …
Verzekerde materies

Verzekerd
bedrag
€

Burgerlijk verhaal
Strafrechtelijke verdediging
Burgerlijke verdediging
Rechtsbijstand "rijbewijs", "administratieve" en
"fiscale"
Contracten "voertuigen"
Insolventie van derden
Strafrechtelijke borgtocht
Voorschot van fonden
Bijstand "schadeloosstelling"
Bijstand “auto-expertise“
Repatriëring
Andere materies

Territorialiteit

100.000
100.000
100.000
100.000

Wereld
Wereld
Wereld
Wereld

100.000
20.000
20.000
15.000
400
100.000
1.500
100.000

Europa en landen Middellandse Zee
Wereld
Wereld
Europa en landen Middellandse Zee
Wereld
Europa en landen Middellandse Zee
Europa en landen Middellandse Zee (behalve België)
Europa en landen Middellandse Zee
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