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1

ALGEMENE BEPALINGEN VAN TOEPASSING OP DE VOLLEDIGE OVEREENKOMST

1.1

Definities

Art. 1 Definities
Voor de toepassing van deze overeenkomst en voor zover in de volgende afdelingen niet anders is bepaald, wordt verstaan onder
:
1° VERZEKERDE : iedere persoon die de verzekering en waarborgen geniet waarin deze overeenkomst voorziet ;
2° BEGUNSTIGDE : de wettige erfgenamen van de verzekerde, met uitsluiting van elke gesubrogeerde ;
3° WET VAN 21 NOVEMBER 1989 : de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering
voor motorrijtuigen, zoals gewijzigd ;
4° WET VAN 4 APRIL 2014 : de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen, zoals gewijzigd ;
5° WIJ : de verzekeringsmaatschappij waarmee de overeenkomst is gesloten, te weten Corona Direct Verzekeringen, gedeponeerd
handelsmerk van Corona S.A. (verzekeringsmaatschappij erkend door de NBB onder nummer 0435), met maatschappelijke
zetel Karel Rogierplein 11 - 1210 Brussel ;
6° BENADEELDE : de persoon die schade heeft geleden die aanleiding heeft gegeven tot de toepassing van de overeenkomst,
alsmede zijn rechtverkrijgenden ;
7° AANHANGWAGEN: elk voertuig dat is uitgerust voor en bestemd is om te worden getrokken door een ander voertuig;
8° SCHADE : elke gebeurtenis die schade heeft veroorzaakt en die aanleiding kan geven tot de toepassing van de overeenkomst ;
9° DERDE : iedere natuurlijke of rechtspersoon die noch verzekerde noch begunstigde is.
10° MOTORRIJTUIG : een voertuig dat bestemd is om zich over de grond te verplaatsen en dat door mechanische kracht kan
worden voortbewogen zonder aanspoorstaven te zijn gebonden, ongeacht de aard van de aandrijfkracht en de maximumsnelheid
;
11° OMSCHREVEN MOTORRIJTUIG :
a)

het in de bijzondere voorwaarden van de polis genoemde motorrijtuig, en alles wat daaraan vastzit, wordt geacht er
deel van uit te maken ;

b)

de niet-gekoppelde aanhangwagen die in de overeenkomst omschreven is ;

12° VERZEKERD MOTORRIJTUIG :
a)

het omschreven motorrijtuig ;

b)

overeenkomstig de voorwaarden en beperkingen van deze polis, het motorrijtuig dat eigendom is van iemand
anders dan u of een lid van uw huishouden en :
-

dat u of leden van uw huishouden gebruiken gedurende een periode van ten hoogste 30 dagen ter
vervanging van het genoemde motorrijtuig dat tijdelijk onbruikbaar is, welke periode aanvangt op de
dag waarop het onbruikbaar wordt ; of

-

die u of leden van uw huishouden af en toe gebruiken,

op voorwaarde dat het rijtuig in beide gevallen voor hetzelfde doel wordt gebruikt als het aangewezen motorrijtuig
;
c)

het omschreven motorrijtuig waarvan de eigendom is overgedragen en het motorrijtuig dat in de plaats komt van dat
motorrijtuig ;

11° U : de verzekeringnemer.

1.2

De overeenkomst

1.2.1

Gegevens die u bij het sluiten van de overeenkomst moet opgeven

Art. 2 Mee te delen gegevens
U bent verplicht bij het sluiten van de overeenkomst nauwkeurig opgave te doen van alle door u bekende omstandigheden die u
redelijkerwijs moet beschouwen als gegevens die van invloed kunnen zijn op de beoordeling van het risico door ons. U hoeft ons
echter geen omstandigheden mee te delen die ons reeds bekend zijn of die wij redelijkerwijze hadden moeten kennen. Indien
sommige van onze schriftelijke vragen niet zijn beantwoord en wij desondanks de overeenkomst hebben gesloten, kunnen wij ons,
behalve in geval van bedrog, later niet meer op dit verzuim beroepen.
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Art. 3 Opzettelijk verzwijgen of opzettelijk onjuist meedelen
§ 1er . Nietigheid van de overeenkomst
Indien het opzettelijk verzwijgen of het opzettelijk onjuist meedelen van gegevens over het risico ons misleidt bij de beoordeling
van dat risico, kunnen wij de nietigheid van het contract vorderen.
Indien de nietigheid wordt uitgesproken, zijn de premies die verschuldigd waren tot op het ogenblik waarop wij kennis kregen van
het opzettelijk verzwijgen of het opzettelijk onjuist meedelen van gegevens over het risico, aan ons verschuldigd.
§ 2 Onze rechtsmiddelen
Indien het opzettelijk weglaten of het opzettelijk onjuist meedelen van gegevens over het risico risicogegevens ons misleidt bij de
beoordeling van het risico, hebben wij een recht van verhaal tegen u overeenkomstig artikel 45, lid 2, en de artikelen 55 en 63
hieronder.
Art. 4 Onopzettelijk verzwijgen of onopzettelijk onjuist meedelen
§ 1er . Wijziging van de overeenkomst
Wanneer het verzwijgen of onjuist meedelen van de gegevens niet opzettelijk is, is de overeenkomst niet nietig. Binnen een maand
nadat wij kennis hebben gekregen van het verzwijgen of het onjuist meedelen van de gegevens, stellen wij voor het contract te
wijzigen met ingang van de dag waarop wij kennis hebben gekregen van het verzwijgen of het onjuist meedelen van de gegevens
in de aangifte van gegevens.
§ 2 Opzegging van de overeenkomst
Indien het voorstel tot wijziging van de overeenkomst door u wordt geweigerd of indien het, na een termijn van een maand na
ontvangst van het voorstel, niet wordt aanvaard, kunnen wij de overeenkomst binnen 15 dagen opzeggen overeenkomstig de
artikelen 27 en 30, § 5, eerste lid, 1°.
Bovendien kunnen wij, indien wij het bewijs leveren dat wij het risico in geen geval zouden hebben verzekerd, de overeenkomst
opzeggen binnen een maand na de dag waarop wij kennis hebben gekregen van het verzwijgen of onjuist meedelen van de
gegevens, overeenkomstig de artikelen 27 en 30, § 5, eerste lid, 1°
§ 3 Geen reactie van ons
Indien wij de overeenkomst niet hebben opgezegd of geen wijziging hebben voorgesteld binnen de in de voorgaande alinea's
vermelde termijnen, kunnen wij ons achteraf niet meer beroepen op feiten die ons bekend waren.
§ 4 Schade ontstaan vóór de inwerkingtreding van de wijziging of opzegging van de overeenkomst
Indien u niet aansprakelijk kunt worden gesteld voor het verzwijgen of onjuist meedelen van de gegevens en indien een claim wordt
ingediend voordat de wijziging van het contract of de opzegging van kracht is geworden, moeten wij de overeengekomen uitkering
verstrekken.
Indien het verzwijgen of het onjuist meedelen van de gegevens u kan worden verweten en indien een schadegeval zich voordoet
voordat de wijziging van de overeenkomst of de opzegging van kracht is geworden, zijn wij verplicht een uitkering te verstrekken in
de verhouding van de betaalde premie tot de premie die u zou hebben moeten betalen indien u het risico naar behoren zou hebben
aangegeven. Indien wij echter in geval van schade bewijzen dat wij het risico waarvan de werkelijke aard door het schadegeval aan
het licht komt, nooit zouden hebben verzekerd, is ons voordeel beperkt tot de terugbetaling van de volledige betaalde premie.
§5 Onze rechtsmiddelen
Als u verantwoordelijk bent voor het onopzettelijk verzwijgen of onopzettelijk onjuist meedelen van gegevens over het risico
hebben wij een recht van verhaal tegen u overeenkomstig de artikelen 45,3° en 63.

1.2.2

Door u verplicht mee te delen gegevens in de loop van de overeenkomst

Art. 5 Uw informatieverplichting
U bent verplicht aan ons mede te delen :
1Â° de overdracht van eigendom van het omschreven motorrijtuig ;
2Â° de kenmerken van het motorrijtuig dat het omschreven motorrijtuig vervangt, behoudens deze van het tijdelijk
vervangingsmotorrijtuig bedoeld in artikel 56 ;
3Â° de inschrijving van het omschreven motorrijtuig in een ander land ;
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4Â° het in het verkeer brengen van het omschreven of enig ander motorrijtuig tijdens de schorsing van de overeenkomst;
5Â° Elke adreswijziging ;
6Â° de gegevens bedoeld in de artikelen 6, 7 en 8 hieronder.
Art. 6 Aanzienlijke en blijvende verzwaring van het risico
§1er . Mee te delen gegevens
Tijdens de looptijd van de overeenkomst bent u verplicht, onder de voorwaarden van artikel 2, nieuwe omstandigheden of
wijzigingen van omstandigheden die kunnen leiden tot een aanzienlijke en blijvende verzwaring van het risico dat het verzekerde
voorval zich voordoet, aan te geven.
§ 2 Wijziging van de overeenkomst
Indien het risico dat het verzekerde voorval zich voordoet zodanig is verzwaard dat wij, indien de verzwaring bij het sluiten van de
overeenkomst had bestaan, de verzekering slechts onder andere voorwaarden zouden hebben verleend, moeten wij binnen een
maand nadat wij van de verzwaring kennis hebben gekregen, de verzekerde van de wijziging in kennis stellen.
Indien het risico zodanig is verzwaard dat wij, indien de verzwaring ten tijde van het sluiten van de overeenkomst zou hebben
bestaan, de verzekering slechts onder andere voorwaarden zouden hebben verleend, moeten wij binnen één maand nadat wij van
de verzwaring van het risico kennis hebben gekregen de wijziging van de overeenkomst voorstellen met terugwerkende kracht tot
de dag van de verergering.
§ 3 Opzegging van de overeenkomst
Indien het voorstel tot wijziging van de overeenkomst door u wordt geweigerd of indien het, na een termijn van een maand na
ontvangst van het voorstel, niet wordt aanvaard, kunnen wij de overeenkomst binnen 15 dagen opzeggen
overeenkomstig de artikelen 27 en 30, § 5, eerste lid, 2°.
Als wij het bewijs leveren dat wij het verzwaarde risico nooit zouden hebben verzekerd, kunnen wij het contract opzeggen binnen
een
maand
na
de
dag
waarop
wij
kennis
hebben
gekregen
van
het
verzwaarde
risico,
overeenkomstig de artikelen 27 en 30, § 5, eerste lid, 2°.
§ 4 Geen reactie van ons
Indien wij de overeenkomst niet hebben opgezegd of geen wijziging hebben voorgesteld binnen de in de voorgaande alinea's
vermelde termijnen, kunnen wij ons achteraf niet beroepen op het verzwaarde risico.
§ 5 Onze rechtsmiddelen
Indien het opzettelijk verzwijgen of het opzettelijk onjuist meedelen van gegevens over het risico ons misleidt bij de beoordeling van
het risico, hebben wij een recht van verhaal op u.
Indien u verantwoordelijk bent voor het onopzettelijk verzwijgen of onopzettelijk onjuist meedelen van gegevens over het risico,
hebben wij een recht van verhaal tegen u overeenkomstig de artikelen 45,3° en 63.
Art. 7 Aanzienlijke en blijvende vermindering van het risico
§1er . Wijziging van de overeenkomst
Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst, het risico dat het verzekerde voorval zich voordoet aanzienlijk en blijvend is
verminderd, en wel in die mate dat wij, indien de vermindering bij het sluiten van de overeenkomst had bestaan, de verzekering
onder andere voorwaarden zouden hebben toegekend, kennen wij een vermindering van de premie toe in de mate van de
vermindering van het risico vanaf de dag waarop wij kennis hebben gekregen van de vermindering van het risico.
§ 2 Beëindiging van de overeenkomst
Indien beide partijen er niet in slagen binnen een maand na uw verzoek tot vermindering overeenstemming te bereiken over de nieuwe
premie, kunt u de overeenkomst opzeggen overeenkomstig de artikelen 27 en 27bis, § 7.
Art. 8 Onbekende omstandigheden bij het sluiten van de overeenkomst
Wanneer in de loop van de overeenkomst een omstandigheid bekend wordt, ook al was deze bij het sluiten van de overeenkomst aan
beide partijen niet bekend, zijn de artikelen 6 en 7 van toepassing, voor zover de omstandigheid een vermindering of een
vermeerdering van het verzekerde risico tot gevolg heeft.
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Art. 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
tijdens de looptijd van de overeenkomst kan worden aanzien als een verzwaring of vermindering van het risico in de zin van de
artikelen 6 en 7 en geeft geen aanleiding tot wijziging van de overeenkomst.
Zodra het omschreven motorrijtuig in een ander land dan België wordt ingeschreven, wordt de overeenkomst van rechtswege
beëindigd.

1.2.3

Wijzigingen inzake het omschreven motorrijtuig

Art. 10 Overdracht van eigendom
§ 1. Overdracht van eigendom onder levenden zonder vervanging van het omschreven motorrijtuig
Indien bij de eigendomsoverdracht onder levenden van het omschreven motorrijtuig, het motorrijtuig niet wordt vervangen binnen
16 dagen na de dag volgend op de overdracht of, indien de vervanging niet binnen deze termijn wordt gemeld, wordt de
overeenkomst geschorst vanaf de dag volgende op het verstrijken van de voornoemde termijn en zijn de artikelen 23 tot en met 25
van toepassing.
De premie blijft aan ons verschuldigd totdat wij van de eigendomsoverdracht in kennis zijn gesteld.
Indien het overgedragen motorrijtuig aan het verkeer deelneemtonder het kenteken dat het vóór de overbrenging droeg, zelfs op
ongeoorloofde wijze, blijft de dekking voor dit motorrijtuig gedurende de voornoemde periode van 16 dagen bestaan, mits geen
andere verzekering hetzelfde risico dekt. van 16 dagen, op voorwaarde dat geen enkele andere verzekering hetzelfde risico dekt.
Wij kunnen evenwel verhaal uitoefenen overeenkomstig de artikelen 44 en 48 indien de schade veroorzaakt is door een andere
verzekerde dan :
1Â° U ;
2Â° alle personen die bij u inwonen, met inbegrip van degenen die voor hun studie buiten uw hoofdverblijfplaats verblijven.
In het geval van een rechtspersoon, bent u, bedoeld in vorig lid, de gemachtigde bestuurder.
§2. Overdracht van eigendom onder levenden met vervanging van het omschreven motorrijtuig door een motorrijtuig dat geen
eigendom is van u of van de eigenaar van het overgedragen motorrijtuig
Indien het overgedragen motorrijtuig wordt vervangen door een motorrijtuig dat niet aan u of aan de eigenaar van het overgedragen
motorrijtuig toebehoort, zijn de bepalingen van lid 1 op het overgedragen motorvoertuig van toepassing.
Voor het vervangende motorrijtuig biedt de polis geen dekking, tenzij dit tussen u en ons is overeengekomen.
§3. Overdracht van eigendom onder levenden met vervanging van het omschreven motorrijtuig door een motorrijtuig dat eigendom
is van u of van de eigenaar van het overgedragen motorrijtuig
Indien bij de eigendomsoverdracht onder levenden van het omschreven motorrijtuig dit motorrijtuig vóór de schorsing van de
overeenkomst vervangen wordt door een motorrijtuig dat eigendom is van u of van de eigenaar van het overgedragen
motorrijtuig, blijft de dekking voor het overgedragen motorrijtuig overeenkomstig lid 1 van kracht gedurende een periode van 16 dagen
te rekenen vanaf de dag volgend op de eigendomsoverdracht van het motorrijtuig. Dezelfde dekking van 16 dagen is ook verworven
voor alle verzekerden van het motorrijtuig dat in de plaats komt van en deelneemt aan het verkeer onder het kenteken van het
overgebrachte motorrijtuig, zelfs indien dit wederrechtelijk is geschied.
Deze dekkingen zijn verworven zonder enige mededeling.
Indien de vervanging van het motorvoertuig binnen de voormelde termijn van 16 dagen wordt gemeld, blijft de overeenkomst
bestaan overeenkomstig de verzekeringsvoorwaarden, met inbegrip van het tarief dat bij ons van kracht is op het moment van de
vervanging en in functie van het nieuwe risico.
Indien u de verzekeringsvoorwaarden, met inbegrip van de premie, niet aanvaardt, moet u de overeenkomst opzeggen
overeenkomstig de artikelen 27 en 27bis, § 9.
Indien wij bewijzen dat het nieuwe risico kenmerken vertoont die niet binnen onze aanvaardingscriteria vallen die gelden op het
ogenblik van de vervanging van het motorrijtuig, kunnen wij de overeenkomst opzeggen overeenkomstig de artikelen 27 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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§ 4. Overdracht van de eigendom van het omschreven motorrijtuig bij uw overlijden
In geval van eigendomsoverdracht van het omschreven motorrijtuig bij uw overlijden, wordt de overeenkomst voortgezet
overeenkomstig artikel 22.
Art. 11 Diefstal of verduistering
§ 1. Diefstal of verduistering van het omschreven motorrijtuig zonder vervanging
Als het omschreven motorrijtuig wordt gestolen of verduisterd en niet vervangen wordt, kunt u 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 de termijn van 16
dagen vanaf de dag volgend op de diefstal of verduistering, en zijn de artikelen 23 tot en met 25 van toepassing. De premie wordt
ingehouden tot op het ogenblik van de inwerkingtreding van de schorsing.
Indien niet om schorsing wordt verzocht, blijft de dekking verworven ten aanzien van het gestolen of verduisterde motorrijtuig, behalve
voor schade veroorzaakt door personen die 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 niet uw eigendom is
In geval van vervanging van het gestolen of verduisterde motorrijtuig door een motorrijtuig dat niet aan u of aan de eigenaar van
het gestolen of verduisterde motorrijtuig toebehoort, is § 1 van dit artikel van toepassing.
Voor het vervangende motorrijtuig biedt deze polis geen dekking, tenzij tussen u en ons overeengekomen.
§ 3 Diefstal of verduistering van het omschreven motorrijtuig met vervanging door een motorrijtuig dat uw eigendom is
Indien het omschreven motorrijtuig gestolen of verduisterd is en het vóór de schorsing van het contract wordt vervangen door een
motorrijtuig van u of van de eigenaar van het gestolen of verduisterde motorrijtuig, blijft de dekking verworven voor het gestolen of
gekaapte motorrijtuig, behalve voor schade veroorzaakt door 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 van toepassing op het motorrijtuig dat het gestolen of
verduisterde motorrijtuig vervangt, overeenkomstig de verzekeringsvoorwaarden met inbegrip van het tarief, van toepassing bij ons
op
het
ogenblik
van
de
vervanging
en
in
functie
van
het
nieuwe
risico.
.
Indien u de verzekeringsvoorwaarden, met inbegrip van de premie, niet aanvaardt, dient u de overeenkomst op te zeggen
overeenkomstig de artikelen 27 en 27bis, § 9.
Indien wij bewijzen dat het nieuwe risico kenmerken vertoont die niet binnen onze aanvaardingscriteria vallen die gelden op het
ogenblik van de vervanging van het motorrijtuig, kunnen wij de overeenkomst opzeggen overeenkomstig de artikelen 27 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.
Art. 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 wordt vervangen, kunt u vragen om
de overeenkomst te schorsen. In dat geval gaat de schorsing in op de datum van de mededeling en zijn de artikelen 23 tot en met 25
van toepassing, behalve in het geval van eigendomsoverdracht, diefstal of verduistering van het omschreven motorrijtuig als
bedoeld in de artikelen 10 en 11.
§ 2 Verdwijning van het risico met vervanging van het omschreven motorrijtuig door een motorrijtuig dat niet uw eigendom is
Na de mededeling van de vervanging van het omschreven motorrijtuig door een motorrijtuig dat niet uw eigendom is of deze van
de eigenaar van het omschreven motorrijtuig vóór de schorsing van de overeenkomst, biedt deze overeenkomst geen dekking
behoudens akkoord tussen ons en u.
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§ 3 Verdwijning van het risico met vervanging van het omschreven motorrijtuig door een motorrijtuig dat uw eigendom is
Na mededeling van de vervanging van het omschreven motorrijtuig door een motorrijtuig dat uw eigendom is 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 ons op het ogenblik van de vervanging en in functie van dit nieuwe risico. Indien u de
verzekeringsvoorwaarden, met inbegrip van de premie, niet aanvaardt, dient u de overeenkomst op te zeggen overeenkomstig de
artikelen 27 en 27bis, § 9.
Indien wij bewijzen dat het nieuwe risico kenmerken vertoont die niet binnen onze aanvaardingscriteria vallen die gelden op het
ogenblik van de vervanging van het motorrijtuig, kunnen wij de overeenkomst opzeggen overeenkomstig de artikelen 27 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.
Art. 13 Huurovereenkomst
De bepalingen van artikel 10 zijn eveneens van toepassing in geval van beëindiging van uw rechten op het omschreven motorrijtuig
dat u verkregen heeft ter uitvoering van een huurovereenkomst of een gelijkaardige overeenkomst.
Art. 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 27 en 27bis, § 8 of 30, § 8.

1.2.4

Oprichting - Toepasselijk recht - Duur - Premie - Wijziging van premie en verzekeringsvoorwaarden

Art. 15 Totstandkoming van de overeenkomst
Samen met de algemene voorwaarden vormen de bijzondere voorwaarden uw verzekeringsovereenkomst, met alle rechten en plichten
die daaruit voortvloeien.
De verzekeringsovereenkomst komt tot stand: 1° zodra het verzekeringsaanbod in een verkoopkantoor is ondertekend of 2° zodra wij
het ondertekende verzekeringsaanbod online ontvangen. Door ondertekening van het verzekeringsaanbod aanvaardt u de volledige
inhoud van uw verzekeringsovereenkomst.
Art. 15bis. Toepasselijk recht
Dit contract wordt beheerst door het Belgisch recht, in het bijzonder door de wet van 4 april 2014, de wet van 21 november 1989
en de bijbehorende uitvoeringsverordeningen.
Art. 16. Duur van de overeenkomst
§ 1. Maximale duur
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 27, 27bis,§ 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 jaarjaar worden niet stilzwijgend verlengd, tenzij anders is overeengekomen.
Art. 17 Betaling van de premie
De premie, verhoogd met de taksen en bijdragen, moet ten laatste op de premievervaldag betaald worden op ons verzoek.
Indien de premie niet rechtstreeks aan ons 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
ons
optreedt.
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Art. 18. Niet-betaling van de premie
§1. Formele kennisgeving
Bij niet-betaling van de premie op de vervaldag kunnen wij de in het contract voorziene dekking schorsen of het contract
opzeggen, mits u hiervan formeel in kennis bent gesteld, hetzij door een deurwaarder, hetzij door een aangetekende brief.
De ingebrekestelling bevat een aanmaning om de premie binnen de daarin gestelde termijn te betalen. Deze termijn mag niet
korter zijn dan 15 dagen te rekenen vanaf de dag na de betekening of de dag na de bezorging van de aangetekende brief. De
ingebrekestelling vermeldt de vervaldag van de premie en het bedrag ervan. Zij vermeldt tevens de gevolgen van niet-betaling
van de premie binnen de gestelde termijn, het tijdstip waarop deze termijn ingaat, en geeft aan dat de schorsing van de dekking
of de opzegging van de overeenkomst ingaat op de dag volgende op die waarop de termijn verstrijkt, onverminderd de dekking
in verband met een verzekerde gebeurtenis die zich eerder heeft voorgedaan.
§2. Schorsing van de dekking
De schorsing van de dekking waarin de overeenkomst voorziet, gaat in na afloop van de in de ingebrekestelling genoemde termijn,
die niet korter mag zijn dan vijftien dagen te rekenen vanaf de dag na de betekening of de dag na de bezorging van het
aangetekend schrijven.
Indien de dekking uit hoofde van de polis is opgeschort, zal uw betaling van uitstaande premies, zoals vermeld in de laatste
ingebrekestelling of gerechtelijke uitspraak, de schorsing beëindigen.
De schorsing van de garantie doet geen afbreuk aan ons recht om later opeisbare premies te vorderen,
op voorwaarde dat u overeenkomstig lid 1 in gebreke bent gesteld en dat de ingebrekestelling betrekking heeft op de schorsing van
de dekking. Ons recht is echter beperkt tot premies voor twee opeenvolgende jaren.
§ 3 Onze rechtsmiddelen
In geval van schorsing van de dekking wegens niet-betaling van de premie, hebben wij een recht van verhaal op u overeenkomstig
de artikelen 44, 45, 1°, 55 en 63.
§ 4 Beëindiging van de overeenkomst
In geval van niet-betaling van de premie kunnen wij de overeenkomst opzeggen overeenkomstig de artikelen 27 en 30, §3.
Art. 19 Wijziging van premie
Indien wij de premie verhogen, kunt u de overeenkomst opzeggen overeenkomstig de artikelen 27 en 27bis, § 3.
De mededeling van de aanpassing van de premie geschiedt in overeenstemming met de geldende wetgeving.
Indien het bedrag van de premie overeenkomstig artikel 65 wordt gewijzigd, heeft u geen recht op opzegging. Deze bepaling doet
geen afbreuk aan het in artikel 27 bis, §§ 7 en 9, bedoelde recht van opzegging.
Art. 20. Wijziging van de verzekeringsvoorwaarden
§ 1. Wijziging van de verzekeringsvoorwaarden ten gunste van uzelf, ten gunste van de verzekerde of ten gunste van een bij de
uitvoering van de overeenkomst betrokken derde
Wij kunnen de voorwaarden van de verzekering geheel ten gunste van u, ten gunste van de verzekerde of ten gunste van een bij de
uitvoering van de overeenkomst betrokken derde wijzigen.
Indien de premie stijgt, kunt u de overeenkomst opzeggen overeenkomstig de artikelen 27 en 27bis, § 3.
§ 2. Wijziging van bepalingen die een invloed kunnen hebben op de premie of de vrijstelling
Indien wij de verzekeringsvoorwaarden wijzigen met betrekking tot de wijziging van de premie in functie van de schadegevallen die
zich hebben voorgedaan, of die met betrekking tot de vrijstelling, wijzigt en deze wijziging niet volledig ten gunste van u of de
verzekerde is, kunt u de overeenkomst opzeggen overeenkomstig de artikelen 27 en 27bis, § 3.
Indien de vrijstelling wordt gewijzigd overeenkomstig een duidelijke en nauwkeurige bepaling in de verzekeringsovereenkomst, hebt
u geen recht op opzegging.
§ 3. Wijziging overeenkomstig een wetgevende beslissing van een overheid
Indien wij de verzekeringsvoorwaarden wijzigen op grond van een wetgevende beslissing van een overheid, zullen wij u daarvan
duidelijk in kennis stellen.
Indien de wijziging leidt tot een verhoging van de premie, of indien de wijziging niet uniform is voor alle verzekeraars, kunt u de
overeenkomst opzeggen overeenkomstig de artikelen 27 en 27bis, § 3.
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Bij gebreke aan duidelijke informatie is de hoogst mogelijke uit de wetgeving voortvloeiende waarborg van toepassing en kunt u de
overeenkomst opzeggen overeenkomstig de artikelen 27 en 27bis, § 3.
Wij kunnen de overeenkomst opzeggen overeenkomstig de artikelen 27 en 30, § 7, indien wij het bewijs leveren dat wij het uit het
nieuwe wettelijke kader voortvloeiende risico in geen geval zouden hebben verzekerd.
§ 4. Andere wijzigingen
Indien wij andere dan de in §§ 1 tot en met 3 van dit artikel bedoelde wijzigingen voorstellen, zullen wij u daarvan duidelijk in kennis
stellen.
U kunt de overeenkomst opzeggen overeenkomstig de artikelen 27 en 27bis, § 3.
U hebt eveneens een opzeggingsrecht indien u van ons geen duidelijke informatie over de wijziging hebt gekregen.
§ 5. Wijze van communicatie
De mededeling van de wijziging van de verzekeringsvoorwaarden en de premie geschiedt overeenkomstig de geldende
wetgeving.
Art. 21. Uw faillissement
§ 1. Behoud van de overeenkomst
In geval van uw faillissement blijft de overeenkomst bestaan ten voordele van de massa van de schuldeisers die ons het bedrag
verschuldigd is van de premies vervallen vanaf de faillietverklaring.
§ 2 Opzegging van de overeenkomst
De curator en wij hebben het recht de overeenkomst op te zeggen overeenkomstig de artikelen 27, 28 en 30, § 9.
Art. 22. Uw overlijden
§ 1. Behoud van de overeenkomst
Bij uw overlijden wordt het contract voortgezet ten gunste van uw erfgenamen, die verplicht zijn de premies te betalen.
Indien het omschreven motorrijtuig in volle eigendom wordt overgedragen aan een van uw erfgenamen of aan uw legataris, zal de
overeenkomst ten gunste van hen worden voortgezet.
§ 2 Beëindiging van de overeenkomst
De erfgenamen kunnen de overeenkomst opzeggen overeenkomstig de artikelen 27 en 29, lid 1.
De erfgenaam of legataris die het omschreven motorrijtuig in volle eigendom heeft verkregen, kan de overeenkomst opzeggen
in overeenstemming met de artikelen 27 en 29, lid 2.
Wij kunnen de overeenkomst opzeggen overeenkomstig de artikelen 27 en 30, § 10.

1.2.5

Schorsing van de overeenkomst

Art. 23 Tegenstelbaarheid van de schorsing
De schorsing van de overeenkomst is tegenstelbaar aan de benadeelde persoon.
Art. 24 Wederinverkeerstelling van het omschreven motorrijtuig
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 van kracht zijn.
Wanneer de polis opnieuw wordt afgesloten, wordt het niet-opgenomen gedeelte van de premie verrekend met de nieuwe premie.
Indien de verzekeringsvoorwaarden zijn gewijzigd of de premie is verhoogd, kunt u de overeenkomst opzeggen
overeenkomstig de artikelen 27 en 27bis, § 3.
In geval van opzegging blijven de verzekeringsvoorwaarden, met inbegrip van de premie, die vóór de opschorting van de
overeenkomst van toepassing waren, van kracht tot op het ogenblik dat de opzegging ingaat.
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Art. 25 Inverkeerstelling van enig ander motorrijtuig
Bij mededeling van het in het verkeer brengen van enig ander motorrijtuig dat eigendom is van u of van de eigenaar van het vorig
omschreven motorrijtuig, wordt de overeenkomst opnieuw in werking gesteld met toepassing van de opdat ogenblik geldende
de verzekeringsvoorwaarden, met inbegrip van het tarief, en in functie van het nieuwe risico.
Wanneer de polis opnieuw wordt afgesloten, wordt het niet-opgenomen gedeelte van de premie verrekend met de nieuwe premie.
Indien u de verzekeringsvoorwaarden, met inbegrip van de premie, niet aanvaardt, dient u de overeenkomst op te zeggen
overeenkomstig de artikelen 27 en 27bis, § 9.
Indien wij aantonen dat het nieuwe risico kenmerken heeft die niet binnen onze aanvaardingscriteria vallen op het moment van de
aanvraag van de weder inwerkingstelling, kunnen wij de overeenkomst opzeggen overeenkomstig de artikelen 27 en 30, § 11.
In geval van opzegging blijven de verzekeringsvoorwaarden, met inbegrip van de premie, die vóór de opschorting van de
overeenkomst van kracht waren, Gelden tot op het ogenblik dat de opzegging ingaat.

1.2.6

Herroepingsrecht

Art. 26 Voorwaarden voor het herroepingsrecht
§1 Inschrijving in een verkoopkantoor
Indien het verzekeringsaanbod in een verkoopkantoor is ondertekend, heeft u het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang
op te zeggen bij de kennisgeving en zonder opgave van redenen, binnen 14 dagen na de aanvang van de overeenkomst. De
kennisgeving moet per aangetekende brief geschieden.
Indien het verzekeringsaanbod in een verkoopkantoor wordt ondertekend, kunnen wij het contract opzeggen binnen 14 dagen na
ondertekening van het verzekeringsaanbod. De kennisgeving moet per aangetekende brief geschieden. In dat geval wordt de
opzegging van het contract van kracht 8 dagen na de kennisgeving.
§2 Abonnement op afstand
Als u het verzekeringsaanbod op afstand ondertekent, hebben zowel u als wij 14 dagen de tijd om het contract op te zeggen, zonder
boete en zonder opgaaf van redenen. Dit kan alleen per aangetekende brief. De termijn waarbinnen dit herroepingsrecht kan worden
uitgeoefend, begint te lopen hetzij 1° vanaf de dag waarop het contract is gesloten, hetzij 2° vanaf de dag waarop u alle
contractvoorwaarden en alle andere aanvullende informatie hebt ontvangen, als deze laatste dag later valt dan de dag bedoeld in 1°.
Opzegging door u wordt van kracht op het moment van kennisgeving. In geval van annulering door ons, wordt deze van kracht 8
dagen na kennisgeving.
§3 Premiekrediet
Het gedeelte van de premie over de periode na de ingangsdatum van de opzegging zal door ons binnen 30 dagen na de
ingangsdatum van de opzegging worden terugbetaald.

1.2.7

Einde van het contract

Art. 27. Voorwaarden voor beëindiging
§ 1. Vormen van beëindiging
De overeenkomst kan worden opgezegd bij deurwaardersexploot, bij aangetekende brief of door afgifte van de opzeggingsbrief
tegen ontvangstbewijs.
Opzegging wegens niet-betaling van de premie kan niet geschieden door afgifte van de opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs.
§ 2. Effectieve datum van beëindiging
Tenzij in de artikelen 27bis en 30 anders is bepaald, gaat de opzegging niet eerder in dan een maand na de dag volgende op die
van de betekening door een deurwaarder of, in het geval van een aangetekende brief, na de dag volgende op die van de
neerlegging of na de dag volgende op die van de ontvangst.
§ 3. Premiekrediet
Het gedeelte van de premie over de periode na de ingangsdatum van de opzegging zal door ons binnen 30 dagen na de
ingangsdatum van de opzegging worden terugbetaald.
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Art. 27bis. Opzeggingsmogelijkheden voor u
§ 1. Voordat de overeenkomst van kracht wordt
U kunt de overeenkomst opzeggen als er meer dan een jaar is verstreken tussen de datum waarop het is gesloten en de datum
waarop het in werking treedt. Deze opzegging moet ten laatste 3 maanden voor de inwerkingtreding van de overeenkomst worden
meegedeeld. De opzegging gaat in op de aanvangsdatum van de overeenkomst.
§ 2. Aan het einde van elke verzekeringsperiode
De overeenkomst wordt gesloten voor een periode van één jaar en wordt van jaar tot jaar stilzwijgend verlengd.
Tijdens het eerste verzekeringsjaar kunt u de overeenkomst opzeggen op de jaarlijkse vervaldag. Daarna hebt u maandelijks het
recht om de overeenkomst op te zeggen.
U moet altijd een opzegtermijn van drie maanden in acht nemen.
Wij kunnen de overeenkomst ten minste drie maanden voor het verstrijken van elk verzekeringsjaar opzeggen.
§ 3 Wijziging van de verzekeringsvoorwaarden en van de premie
U kunt de overeenkomst opzeggen in geval van wijziging van de premie, de verzekeringsvoorwaarden of de vrijstelling, zoals
bedoeld in de artikelen 19 en 20.
U kunt de overeenkomst ook opzeggen als u van ons geen duidelijke informatie hebt ontvangen over de in artikel 20 bedoelde
wijziging.
§ 4 Na een schadegeval
U kunt de overeenkomst opzeggen na een schadegeval waarvoor aan de benadeelde partijen schadevergoeding is betaald of zal
moeten worden betaald, met uitzondering van betalingen die overeenkomstig artikel 50 zijn gedaan.
De opzegging moet uiterlijk één maand na de betaling van de vergoeding geschieden. De opzegging gaat in na het verstrijken
van een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de dag na de betekening door een deurwaarder of de dag na de datum van
ontvangst of, in het geval van een aangetekende brief, te rekenen van de dag die volgt op zijn afgifte.
§ 5 Verandering van verzekeraar
U kunt de overeenkomst opzeggen in geval van onze overdracht van de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de
overeenkomst.
De opzegging dient te gebeuren binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de publicatie in het Belgisch Staatsblad
van het besluit van de Nationale Bank van België tot goedkeuring van de overdracht.
De opzegging gaat in na afloop van een termijn van een 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..
Dit opzeggingsrecht is niet van toepassing op fusies en splitsingen van verzekeringsondernemingen, noch op overdrachten
uitgevoerd in het kader 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 onze activiteiten
U kunt de overeenkomst opzeggen in geval van faillissement, gerechtelijke reorganisatie of intrekking van de toelating van ons.
§ 7 Risicovermindering
U kunt 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
U kunt het contract 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 weder inwerkingstelling van de geschorste overeenkomst
Indien u, in geval van verandering van motorrijtuig of weder inwerkingstelling van de geschorste overeenkomst, de
verzekeringsvoorwaarden, met inbegrip van de premie, niet aanvaardt, dient u de overeenkomst op te zeggen binnen een termijn
van een maand te rekenen vanaf de ontvangst van de kennisgeving ervan.

Blz 15/44
§ 10 Combinatiepolis
Indien wij een of meer waarborgen, andere dan die bedoeld in de artikelen 38 bis, 50, 56 tot en met 59 opzeggen, kunt u de gehele
overeenkomst opzeggen.
Art. 28. Opzegging door de curator
De curator kan de overeenkomst opzeggen binnen de 3 maanden die volgen op de faillietverklaring.
Art. 29. Opzegging door erfgenamen of legatarissen
Uw erfgenamen kunnen de overeenkomst opzeggen binnen de 3 maanden en 40 dagen na uw overlijden.
Uw erfgenaam of legataris, 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 toepassing van de termijn van 3 maanden en 40 dagen.
Art. 30. Opzeggingsmogelijkheden voor ons
§ 1. Voordat de overeenkomst van kracht wordt
Wij kunnen de overeenkomst opzeggen indien tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de datum waarop zij van
kracht wordt, een periode van meer dan één jaar is verstreken. Deze opzegging moet ten laatste 3 maanden voor de
inwerkingtreding van de overeenkomst worden meegedeeld. De opzegging gaat in op de aanvangsdatum van de overeenkomst.
§ 2. Aan het einde van elke verzekeringsperiode
Wij kunnen de overeenkomst opzeggen aan het einde van elke verzekeringsperiode, maar niet later dan 3 maanden voor de
vervaldag.
De opzegging gaat in op die vervaldag.
§ 3 In geval van niet-betaling van de premie
Wij kunnen de overeenkomst opzeggen wegens niet-betaling van de premie, zelfs zonder voorafgaande schorsing van de dekking,
op voorwaarde dat u in gebreke bent gesteld.
De opzegging gaat in na het verstrijken van de termijn vermeld in de ingebrekestelling, doch ten vroegste 15 dagen te rekenen
vanaf de dag die volgt op de betekening of de dag volgend op de afgifte van de aangetekende zending.
Wij kunnen onze verplichting tot het verlenen van dekking schorsen en de overeenkomst opzeggen indien wij dit hebben bepaald in
dezelfde ingebrekestelling.
In dat geval gaat de opzegging in na het verstrijken van de door ons bepaalde termijn, maar ten vroegste 15 dagen te rekenen
vanaf de eerste dag van de schorsing van de dekking.
Indien wij onze verplichting om dekking te verlenen geschorst hebben 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 een schadegeval
1Â° Wij kunnen de overeenkomst na een schadegeval slechts opzeggen indien wij aan de benadeelde partijen schadevergoeding
hebben betaald of zullen moeten betalen, met uitzondering van betalingen overeenkomstig artikel 50.
De opzegging dient te gebeuren uiterlijk één maand na de betaling of de weigering tot betaling van de vergoeding..
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 na schadegeval van één of meer waarborgen andere dan deze bedoeld in de artikelen 38, 50, 56 tot en met
59, geeft ons geen recht om deze waarborgen op te zeggen.
Wij kunnen de overeenkomst op elk ogenblik na een schadegeval opzeggen, indien u of de verzekerde een van de
van de verplichtingen die voortvloeien uit het ontstaan van de vordering niet bent nagekomen met het oogmerk ons te misleiden,
zodra wij bij de onderzoeksrechter een klacht met burgerlijke partijstelling hebben ingediend tegen één van deze personen of hem
voor het vonnisgerecht heeft gedagvaard, op basis van de artikelen, 196, 197, 496 of 510 tot 520 van het Strafwetboek. De
opzegging gaat in ten vroegste één 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. Wij zijn verplicht de uit
deze opzegging voortvloeiende schade te vergoeden indien wij afstand
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doen van onze vordering of indien de strafvordering uitmondt in een buitenvervolgingstelling.
§ 5. Verzwijging, onjuiste mededeling en verzwaring van het risico
Wij kunnen de overeenkomst opzeggen indien :
1Â° onopzettelijk verzwijging of onopzettelijke onjuiste mededeling van gegevens over het risico bij het sluiten van de overeenkomst
als bedoeld in artikel 4 ;
2Â° aanmerkelijke en blijvende verzwaring van het risico in de loop van de overeenkomst als bedoeld in artikel 6.

§ 6 Technische eisen van het motorrijtuig
Wij kunnen de overeenkomst opzeggen indien :
1Â° het motorrijtuig niet voldoet aan de reglementering op de technische eisen van de motorrijtuigen ;
2Â° het aan een technische controle onderworpen motorrijtuig niet of niet meer voorzien is van een geldig keuringsbewijs.
§ 7. Nieuwe wettelijke bepalingen
Wij kunnen de overeenkomst opzeggen indien wij bewijzen dat wij het risico in geen geval zouden hebben verzekerd
als gevolg van een wijziging van de verzekeringsvoorwaarden overeenkomstig een besluit van de in artikel 20 bedoelde overheid..
§ 8 Opvordering door de overheid
Wij kunnen de overeenkomst opzeggen wanneer deze geschorst is omwille van een opvordering door de overheid in eigendom
of in huur van het omschreven motorrijtuig.
§ 9 Uw faillissement
Wij kunnen de overeenkomst opzeggen in geval van uw faillissement ten vroegste 3 maanden na de faillietverklaring.
§ 10 Uw overlijden
Wij kunnen de overeenkomst opzeggen na uw overlijden opzeggen binnen 3 maanden te rekenen vanaf de dag waarop wij kennis
hebben gekregen van het overlijden.
§ 11 Vervanging van het motorrijtuig of weder-inwerkingstelling van de geschorste overeenkomst
Indien wij het bewijs leveren dat het nieuwe risico kenmerken vertoont die niet vallen binnen onze aanvaardingscriteria die gelden
op het ogenblik van de vervanging of de weder-inwerkingstelling, kunnen wij de overeenkomst opzeggen binnen een termijn van een
maand te rekenen vanaf de dag waarop wij kennis hebben gekregen van de kenmerken van het nieuwe risico..
Art. 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

Art. 32. Aangifte van een schadegeval
§1. Termijn van aangifte
U en de andere verzekerden moeten ons of een andere daartoe in de overeenkomst aangewezen persoon onmiddellijk en uiterlijk
binnen 8 dagen schriftelijk in kennis stellen van het ontstaan van een schadegeval. Wij kunnen ons echter niet beroepen op het
feit dat deze termijn niet in acht is genomen, indien deze mededeling zo spoedig als redelijkerwijze mogelijk is geschied.
§ 2. Inhoud van de aangifte
De schadeaangifte moet, voor zover mogelijk, de oorzaken, de omstandigheden en de vermoedelijke gevolgen van het
schadegeval, alsmede de naam en het adres van getuigen en gewonde partijen vermelden. Indien mogelijk moet de aangifte
worden opgesteld op het door ons verstrekte formulier.
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§ 3. Aanvullende informatie
U en de andere verzekerden verschaffen ons, of een andere daartoe in de polis aangewezen persoon, alle gevraagde relevante
inlichtingen en documenten verschaffen en zullen ingaan op verzoeken die u worden gedaan om de omstandigheden en de
omvang van de schade vast te stellen. U en de andere verzekerden zenden aan ons of aan een andere daartoe in de
overeenkomst aangewezen persoon alle dagvaardingen en in het algemeen alle gerechtelijke of buitengerechtelijke stukken
binnen 48 uur nadat zij aan de verzekerde zijn bezorgd of betekend.
Art. 33 Erkenning van aansprakelijkheid door de verzekerde
Wij zijn niet aansprakelijk voor enige erkenning van aansprakelijkheid, dading, vaststelling van schade, belofte van schadevergoeding
of betaling door de verzekerde zonder onze schriftelijke toestemming.
De erkenning van feiten of het op zich nemen van de verantwoordelijkheid voor eerste hulp en onmiddellijke medische verzorging
door de verzekerde kunnen voor ons geen grond opleveren om onze dekking te weigeren.
Art. 34. Onze prestaties in geval van een schadegeval
§ 1. Schadevergoeding
Wij betalen de in hoofdsom verschuldigde schadevergoeding volgens de bepalingen van de overeenkomst.
Wij betalen, 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 ons of met onze 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 ons worden terugbetaald.
§ 2. Leiding van het geschil
Vanaf het moment dat wij verplicht zijn tussen te komen en voor zover onze tussenkomst vereist is, zijn wij verplicht de zaak van de
verzekerde in behandeling te nemen overeenkomstig de bepalingen van de overeenkomst. Ten aanzien van de burgerrechtelijke
belangen en in zover onze belangen en deze van de verzekerde samenvallen, hebben wij het recht om, in plaats van de
verzekerde de vordering van de benadeelde te bestrijden. Wij kunnen deze laatste vergoeden indien daartoe grond bestaat.
§ 3. Vrijwaring van de rechten van de verzekerde
Onze tussenkomsten houden geen enkele erkenning in van aansprakelijkheid vanwege de verzekerde en kunnen hem geen
nadeel berokkenen.
§ 4. Mededeling van de schaderegeling
U zult zo spoedig mogelijk in kennis worden gesteld van de definitieve vergoeding of weigering van vergoeding.
§ 5. Indeplaatsstelling
Indien wij een schadevergoeding betaald hebben, worden wij tot het bedrag van de schadevergoeding gesubrogeerd in de
rechten en vorderingen van de verzekerde tegen de voor de schade aansprakelijke derden.
Indien wij schadevergoeding hebben betaald overeenkomstig artikel 50, worden wij voor het bedrag van de schadevergoeding
gesubrogeerd in de rechten en rechtsvorderingen van de benadeelden tegen de voor de schade aansprakelijke derden.
Art. 35. Strafrechtelijke vervolging
§ 1. Verdedigingsmiddelen
Indien een schadegeval aanleiding geeft tot strafvervolging van de verzekerde, zelfs indien over de burgerrechtelijke belangen nog
geen regeling getroffen is, kan de verzekerde vrij, op eigen kosten, zijn verdedigingsmiddelen kiezen.
Wij moeten ons beperken tot het bepalen van de verweermiddelen met betrekking tot de omvang van de aansprakelijkheid van de
verzekerde en het door de benadeelde gevorderde bedrag, onverminderd artikel 34 met betrekking tot de burgerlijke belangen.
De verzekerde is verplicht persoonlijk te verschijnen wanneer de procedure dit vereist.
§ 2 Rechtsmiddelen na veroordeling
In geval van een strafrechtelijke veroordeling kunnen wij er ons niet tegen verzetten dat de verzekerde op eigen kosten de
verschillende rechtsmiddelen uitput, aangezien wij geen enkele zeggenschap hebben over de keuze van de strafrechtelijke
rechtsmiddelen. Wij hebben het recht om de schadevergoedingen te betalen indien daartoe grond bestaat.
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Indien wij vrijwillig tussenbeide zijn gekomen, zijn wij verplicht de verzekerde tijdig in kennis te stellen van elk rechtsmiddelen dat
wij tegen de gerechtelijke beslissing met betrekking tot de omvang van de aansprakelijkheid van de verzekerde instellen; de
verzekerde beslist op eigen risico of hij het door ons ingestelde rechtsmiddel al dan niet volgt.
§ 3 Boetes, minnelijke schikkingen en kosten
Onverminderd artikel 34, § 1, tweede alinea,
strafprocedures niet ten onze laste.

1.4

zijn boetes, schikkingen in strafzaken en gerechtskosten in verband met

Bewijs van de verliezen die zich hebben voorgedaan

Art. 36. Onze verplichting
We maken binnen vijftien dagen die volgen op iedere vraag van u en op het einde van de overeenkomst, aan u een verklaring
over betreffende de schadegevallen die zich hebben voorgedaan met vermelding van de gegevens waarin de reglementering
voorziet.

1.5

Mededelingen

Art. 37. Bestemmeling van mededelingen
§ 1 Wij
Mededelingen en kennisgevingen aan ons dienen te geschieden aan ons postadres, ons e-mailadres of aan een in het contract
daartoe aangewezen persoon.
§2U
Mededelingen en kennisgevingen aan u dienen te geschieden aan het laatste bij ons bekende adres. Met uw toestemming kunnen
dergelijke mededelingen en kennisgevingen ook per e-mail worden verzonden naar het laatst door u opgegeven adres.
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2

BASIS GARANTIE

2.1

Verplichte aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen

2.1.1

Definities

In het kader van de verplichte aansprakelijkheidsverzekering voor motorrijtuigen wordt verstaan onder
1° VERZEKERDE : iedere persoon wiens aansprakelijkheid door de overeenkomst wordt gedekt krachtens de artikelen 41 of 56
hierna.

2.1.2

Algemene bepalingen

Art. 38. Inwerkingtreding
Deze verzekering gaat in op de in de bijzondere voorwaarden vermelde datum, op voorwaarde dat de eerste verzekeringspremie
is betaald. Zo niet, dan gaat de dekking in op de dag volgende op die van de betaling van de premie.
Art. 38bis. Doel van de verzekering
Door dit contract dekken wij, in overeenstemming met de wet van 21 november 1989 of, indien van toepassing, met de
toepasselijke buitenlandse wetgeving en in overeenstemming met de contractuele bepalingen, de wettelijke aansprakelijkheid
opgelopen door de verzekerden ten gevolge van een ongeval veroorzaakt door het verzekerde motorrijtuig.
Art. 39. Territoriale dekking
De waarborg wordt verleend voor een schadegeval dat zich voordoet in elk land waarvoor de waarborg is verleend volgens een
overeenkomstig artikel 43 ter afgegeven verzekeringsbewijs.
Deze dekking wordt verleend voor schade die zich voordoet op de openbare weg of op openbaar of particulier terrein.
Art. 40. Schade in het buitenland
Indien het schadegeval zich buiten het Belgische grondgebied voordoet, is de door ons verleende dekking die welke voorzien is in
de wetgeving betreffende de verplichte motorrijtuigenverzekering van het land waar het schadegeval zich heeft voorgedaan.
de verplichte motorrijtuigenverzekeringswetgeving van het land waar de schade zich heeft voorgedaan.
De toepassing van dit buitenlandse recht kan de verzekerde echter niet de ruimere dekking ontnemen die het Belgische recht biedt.
Art. 41. Verzekerde personen
Gedekt is uw burgerlijke aansprakelijkheid en die van :
1Â° de eigenaar, de houder, de bestuurder van het in de aangiften genoemde motorrijtuig en iedere persoon die door dat
motorrijtuig wordt vervoerd ;
2Â° de eigenaar, de eventuele houder, de bestuurder en de personen die door het verzekerde motorrijtuig worden vervoerd,
zoals bedoeld in de artikelen 10 en 11, onder de in die artikelen vastgestelde voorwaarden ;
3Â° de persoon die burgerlijk aansprakelijk is voor de hierboven vermelde personen.
Art. 42. Uitgesloten personen
Van het recht op schadeloosstelling zijn uitgesloten
1) de persoon die aansprakelijk is voor de schade, behalve in het geval van aansprakelijkheid voor handelingen van anderen ;
2) de persoon die van aansprakelijkheid is vrijgesteld krachtens en binnen de grenzen van een wettelijke of bestuursrechtelijke
bepaling.
Voor de toepassing van dit artikel blijft het recht op schadevergoeding bij degene die ten dele aansprakelijk is voor het aan een
verzekerde toe te rekenen deel van de schade.
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Art. 43. Van vergoeding uitgesloten schade
§1er . De persoon die verantwoordelijk is voor de schade
Uitgesloten is het lichamelijk letsel toegebracht aan de persoon die verantwoordelijk is voor de schade.
§2 Het verzekerde motorrijtuig
Uitgesloten is de materiële schade aan het verzekerde motorrijtuig.
§ 3 Vervoerde goederen
Materiële schade aan goederen die beroepsmatig en tegen betaling met het verzekerde motorrijtuig worden vervoerd, is
uitgesloten, met uitzondering van kleding en bagage die aan de vervoerde personen toebehoren.
§ 4 Schade veroorzaakt door de vervoerde goederen
Uitgesloten is schade die niet het gevolg is van het gebruik van het verzekerde motorrijtuig en die veroorzaakt is door het enkele feit
van de vervoerde goederen of door de voor dit vervoer vereiste behandeling.
§ 5 Toegestane wedstrijden
Uitgesloten is de schade die voortvloeit uit de deelname van het verzekerde motorrijtuig aan door de overheid toegestane
wedstrijden of competities op het gebied van snelheid, regelmaat of vaardigheid.
§ 6 Kernenergie
Schade die moet worden vergoed overeenkomstig de wetgeving inzake wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van kernenergie
is uitgesloten.
§ 7 Diefstal of verduistering van het verzekerde motorrijtuig
Uitgesloten is schade veroorzaakt door personen die door diefstal, geweldpleging of heling zich de macht over het verzekerde
motorrijtuig hebben verschaft.
Art. 43bis. Limiet van compensatie
De vergoeding van schade ten gevolge van lichamelijk letsel is onbeperkt.
De limiet voor de vergoeding van materiële schade bedraagt 100 miljoen euro per schadegeval. Dit bedrag wordt geïndexeerd
overeenkomstig artikel 3 van de wet van 21 november 1989.
Art. 43ter Het verzekeringsbewijs
Zodra u een aansprakelijkheidsverzekering hebt afgesloten, krijgt u van ons een verzekeringscertificaat waarop de
verzekeringsovereenkomst staat vermeld.
Het verzekeringscertificaat is niet geldig in geval van opzegging van de overeenkomst en verliest zijn geldigheid bij de beëindiging van
de overeenkomst of bij de aanvang van de opzegging of opschorting van de overeenkomst.

2.1.3

Ons recht van verhaal

Art. 44. Bepaling van de bedragen die kunnen verhaald worden
Wanneer wij aansprakelijk zijn tegenover benadeelden, hebben wij recht op verhaal van onze nettokosten, d.w.z. de hoofdsom van
de schadevergoeding, juridische kosten en intresten, verminderd met eventuele aftrekposten en bedragen die wij hebben
kunnen terugvorderen.
Dit recht van verhaal kan slechts worden uitgeoefend in de gevallen en tegen de personen vermeld in de artikelen 45 tot en met 48,
ten belope van het aandeel in de aansprakelijkheid waarvoor de verzekerde persoonlijk aansprakelijk is. Tenzij in de artikelen 45 tot en
met 47 anders is bepaald, wordt het verhaal als volgt bepaald :
1Â° Indien de netto-uitgaven niet hoger zijn dan 11.000 euro is het bedrag van het verhaal integraal ;
2Â° 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.
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Art. 45. Verhaal op u
We hebben een recht van verhaal op u:
1Â° in geval van schorsing van de dekking van de overeenkomst wegens niet-betaling van de premie overeenkomstig artikel 18 ;
voor het totaalbedrag van onze nettokosten, zoals bedoeld in artikel 44,lid 2, in geval van opzettelijk verzuim of
2Â° onnauwkeurigheid in de aangifte van de gegevens betreffende het risico bij het sluiten, overeenkomstig artikel 3,
of tijdens de uitvoering van de overeenkomst, overeenkomstig artikel 6 ;
3Â° voor het bedrag van de nettokosten overeenkomstig artikel 44, lid 2, tot een maximum van 250 euro in
geval van onopzettelijke weglating of onjuistheid in de aangifte van de gegevens betreffende het risico,
zowel bij het sluiten, overeenkomstig artikel 4, als tijdens de looptijd van de overeenkomst, overeenkomstig artikel 6.
Art. 46. Verhaal op de verzekerde
Wij hebben een recht van verhaal op de verzekerde :
1Â° wanneer wij bewijzen dat de schade opzettelijk door de verzekerde werd veroorzaakt, voor het totale bedrag van onze
nettokosten bedoeld in artikel 44,lid 2 ;
2Â° indien wij bewijzen dat het verlies werd veroorzaakt door een van de volgende grove nalatigheden en indien wij het oorzakelijk
verband met het verlies bewijzen :
a)

rijden onder invloed van alcohol ;

b)

rijden onder invloed van drugs, medicijnen of hallucinogene middelen die tot gevolg hebben dat de verzekerde de
controle over zijn handelingen verliest ;

3° wanneer bewezen wordt dat deze laatste de dader van het misdrijf is of zijn medeplichtige wanneer het gebruik van het
motorrijtuig dat het ongeval heeft veroorzaakt, het voorwerp uitmaakte van een vertrouwensbreuk, bedrog of verduistering ;
4° voor zover wij bewijzen dat wij schade hebben geleden ten gevolge van het verzuim van de verzekerde om een bepaalde
handeling te verrichten binnen een door de overeenkomst bepaalde termijn. Wij kunnen ons niet op deze termijn beroepen om
onze uitkering te weigeren indien de handeling zo snel is verricht als redelijkerwijs mogelijk was.
Art. 47. Verhaal op u en de verzekerde
§1. Verhaal met oorzakelijk verband
Wij hebben een recht van verhaal op u en, indien van toepassing, op de verzekerde die niet u is :
1Â° indien het omschreven motorrijtuig op het tijdstip van het verlies onderworpen is aan de Belgische reglementering inzake
technische
keuring,
niet aan
deze
reglementering
voldoet
en
wordt gebruikt
buiten de nog
toegelaten routes. Dit verhaal kan alleen worden uitgeoefend wanneer wordt aangetoond dat er een oorzakelijk verband
bestaat tussen de staat van het voertuig en de schade ;
2Â° wanneer de schade is ontstaan tijdens de deelname van het verzekerde motorrijtuig aan een race of
snelheidswedstrijd of aan een regelmatigheid- of behendigheidswedstrijd die niet door de overheid is toegestaan.
Van deze mogelijkheid kan slechts gebruik worden gemaakt wanneer wordt aangetoond dat er een oorzakelijk verband
bestaat tussen de deelname aan deze race en de schade ;
3Â° wanneer de schade is ontstaan, 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 aantal overtallige passagiers tot het aantal werkelijk vervoerde passagiers, onverminderd de toepassing van artikel 44.
Dit verhaal kan enkel worden toegepast voor zover wij aantonen dat er een oorzakelijk verband bestaat tussen de
overschrijding van het toegelaten aantal passagiers en het schadegeval ;
4Â° 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 wij aantonen dat er een oorzakelijk verband
bestaat tussen het innemen van een niet conforme plaats in het motorrijtuig en het schadegeval.

Blz 22/44
§ 2 Verhaal zonder oorzakelijk verband
Wij hebben een recht van verhaal op u en, indien daartoe grond bestaat, op de verzekerde die niet u is, wanneer wij bewijzen dat,
op het ogenblik van het schadegeval, het verzekerde motorrijtuig bestuurd wordt :
1Â° door een persoon die de in België wettelijk vereiste minimumleeftijd voor het besturen van dit motorrijtuig nog niet heeft
bereikt ;
2Â° door een persoon die niet in het bezit is van een geldig rijbewijs om dat motorrijtuig te besturen ;
3Â° door een persoon die de specifieke, in zijn rijbewijs vermelde beperkingen voor het besturen van het motorrijtuig heeft
overtreden ;
4Â° door een persoon aan wie in België de rijbevoegdheid is ontzegd, zelfs indien het ongeval zich in het buitenland heeft
voorgedaan. Er is geen recht van verhaal voor de punten a), b) en c) indien de persoon die het motorvoertuig in het
buitenland bestuurt aan de voorwaarden voldoet die de plaatselijke wet- en regelgeving voor het besturen van het motorrijtuig
stelt. 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 Betwisting van het verhaal
Wij kunnen echter geen verhaal uitoefenen voor een van de in dit artikel genoemde situaties op een verzekerde die aantoont dat de
storingen of gebeurtenissen die tot verhaal aanleiding geven, te wijten zijn aan een andere verzekerde en zich tegen zijn
onderrichtingen of buiten zijn medeweten hebben voorgedaan.
Art. 48. Verhaal op de dader of de burgerrechtelijke aansprakelijke
Wij hebben recht van verhaal op de persoon die verantwoordelijk is voor de schade of op de persoon die aansprakelijk is voor de
schade in geval van eigendomsoverdracht, op voorwaarde dat wij kunnen bewijzen dat deze verzekerde een andere persoon is
dan de persoon bedoeld in artikel 10,§ 1,vierde lid.
Art. 49. Toepassing van een vrijstelling
U betaalt aan ons het bedrag van de toepasselijke vrijstellingen voorzien in de overeenkomst. Deze betaling overschrijdt nooit
onze uitgaven. De toepassing van de vrijstellingen dient te worden uitgevoerd vóór de toepassing van een eventueel verhaal.

2.1.4

Bepalingen betreffende de vergoeding van bepaalde slachtoffers van verkeersongevallen

2.1.4.1 De verplichting tot vergoeding
a) Wettelijke grondslag
Art. 50. Vergoeding van zwakke gebruikers
Overeenkomstig artikel 29bis van de wet van 21 november 1989 zijn wij verplicht alle in dit artikel beschreven schade te vergoeden.
Art. 51 Vergoeding van onschuldige slachtoffers
Overeenkomstig artikel 29ter van de wet van 21 november 1989 zijn wij verplicht alle in dit artikel beschreven schade te vergoeden.
b) Territoriale afbakening van de vergoedingsplicht
Art. 52. Territoriale afbakening van de vergoedingsplicht van zwakke gebruikers
De in artikel 50 bedoelde verplichting tot schadevergoeding geldt voor het motorrijtuig zodra het Belgisch recht van toepassing is,
behalve in geval van ongevallen die zich hebben voorgedaan in een land dat niet in het verzekeringscertificaat is vermeld. De
verplichting tot schadevergoeding geldt voor ongevallen op de openbare weg of op een terrein dat toegankelijk is voor het publiek of
voor een aantal personen die gerechtigd zijn daarvan gebruik te maken.
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Art. 53. Territoriale afbakening van de vergoedingsplicht van onschuldige slachtoffers
De in artikel 51 bedoelde verplichting tot schadevergoeding geldt alleen voor ongevallen die zich op het Belgische grondgebied
hebben voorgedaan. De verplichting tot schadevergoeding geldt voor ongevallen die zich voordoen op de openbare weg of op
een terrein dat toegankelijk is voor het publiek of voor een aantal personen die gerechtigd zijn daarvan gebruik te maken.
Art. 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 of verduistering 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.

2.1.4.2 Ons recht van verhaal
Art. 55. Verhaal op u en de verzekerde
Wij hebben geen recht van verhaal op u of de verzekerde, tenzij u of de verzekerde geheel of gedeeltelijk aansprakelijk bent voor
het ongeval.
In dat geval kunnen wij verhaal uitoefenen overeenkomstig de artikelen 44 tot en met 49.

2.1.5

Bepalingen van toepassing op de bijkomende waarborgen

2.1.5.1 De waarborgen
Art. 56. Tijdelijk vervangingsmotorrijtuig
§ 1. Toepassingsgebied
De dekking strekt zich uit, onder de voorwaarden van 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.
Als derden in de zin van lid 1 worden niet beschouwd :
-

u of, wanneer u een rechtspersoon bent, elke bestuurder van het omschreven motorrijtuig waarvan de naam aan
ons is meegedeeld ;

-

personen die deel uitmaken van hetzelfde huishouden als de hierboven bedoelde personen, met inbegrip van
degenen die voor hun studie buiten uw hoofdverblijfplaats verblijven ;

-

de eigenaar of gebruikelijke houder van het aangewezen motorvoertuig.

De dekking geldt voor het gemotoriseerde voertuig dat het genoemde gemotoriseerde voertuig vervangt en dat bestemd is voor
hetzelfde gebruik wanneer het genoemde gemotoriseerde voertuig definitief of tijdelijk buiten gebruik is wegens onderhoud,
afstelling, reparatie, technische controle 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::
-

van de eigenaar van het omschreven motorrijtuig ;

-

u en wanneer u een rechtspersoon bent, van de gemachtigde bestuurder van het omschreven motorrijtuig ;

-

personen die deel uitmaken van hetzelfde huishouden als de hierboven genoemde verzekerden, met inbegrip van
degenen die voor hun studie buiten uw hoofdverblijf of dat van de eigenaar verblijven ;

-

Iedere persoon waarvan de naam in de overeenkomst vermeld is.
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§ 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 is 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 Uitbreiding van de dekking in geval van 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.
Art. 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 benodigdheden voor het
slepen, heeft geleverd. In dit geval is de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van die perso0n eveneens gedekt voor de schade
veroorzaakt aan het gesleepte motorrijtuig. 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. Indien een ander motorrijtuig het verzekerde motorrijtuig occasioneel met pech sleept, is de schade veroorzaakt door
het gesleepte motorrijtuig aan het trekkende motorrijtuig gedekt. Voor de waarborg in het tweede en derde lid wordt de
burgerlijke aansprakelijkheid van de in artikel 41 bedoelde personen gedekt.
Art. 58. Reiniging en herstellen van de binnenbekleding van het verzekerde motorrijtuig
Wij vergoeden 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.
Art. 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
Indien de borgsom door de verzekerde is betaald, 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 van de borgstelling.
§ 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.
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Art. 60. Territoriale dekking
Deze bijkomende waarborgen worden verleend overeenkomstig artikel 39.
Art. 61. Verlies in het buitenland
Deze bijkomende waarborgen worden verleend overeenkomstig artikel 40.
Art. 62. Uitsluitingen
Voor deze bijkomende waarborgen zijn de in de artikelen 42 en 43 bedoelde uitsluitingen van toepassing.

2.1.5.2 Ons recht van verhaal
Art. 63. Verhaal en vrijstelling
Ons recht van verhaal krachtens de artikelen 44 tot en met 48 en de toepassing van de vrijstelling krachtens artikel 49 zijn van
toepassing op de artikelen 56 en 57.

2.1.5.3 Bepaling van toepassing op de vergoeding van bepaalde slachtoffers van ongevallen
Art. 64. Tijdelijk vervanginsmotorrijtuig
Wanneer een motorrijtuig wordt gebruikt onder de voorwaarden van artikel 56, zijn de artikelen 50 tot en met 55 van toepassing.

2.1.6

A posteriori personlisatiestelsel (bonus-malus)

Art. 65 Verplaatsingsmechanisme

2.1.6.1 Toepassingsgebied
De volgende bepalingen zijn enkel van toepassing op de premies voor motorrijtuigen bestemd voor toerisme en zaken of voor
gemengd gebruik waarvan de MTM 3,5 T niet overschrijdt, met uitzondering van de motorrijtuigen die niet onderworpen zijn aan
het a posteriori personalisatiestelsel

2.1.6.2 Gradenschaal en de ermee overeenstemmende premies
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2.1.6.3 Toetredingsmechanisme tot het stelsel
a)

De toetreding tot het stelsel gebeurt in graad 14 van de schaal, behalve bij beperkt gebruik van een rijtuig voor toerisme en
zaken of voor gemengd gebruik, waar de toetreding gebeurt in graad 11. Deze afwijking is evenwel slechts van toepassing
wanneer het rijtuig wordt gebruikt: voor privédoeleinden en op weg naar en van het werk (verplaatsingen tussen twee
arbeidsplaatsen worden als beroepsgebruik beschouwd), met uitsluiting van elk ander beroepsgebruik dan de hierna
bedoelde;

b)

voor beroepsdoeleinden maar uitsluitend:
1Â° door personen die voltijds als werknemer of in loondienst werkzaam zijn en die geen deel uitmaken van de
buitendiensten van de onderneming of van de instellingen die hen tewerkstelt (worden aanzien als deel
uitmakend van de buitendiensten, de personen waarvan de beroepsactiviteit systematisch opdrachten in
buitendienst inhoudt) ;
2Â° door zelfstandigen die voltijds een sedentair beroep uitoefenen ;
3Â° door bedienaars van een door de wet erkende eredienst ;
4Â° door landbouwers en groentekwekers die regelmatig deelnemen aan de handenarbeid van de onderneming.

2.1.6.4 Verplaatsingsmechanisme op de gradenschaal
De premie verandert op elke jaarlijkse premievervaldag volgens de hierboven vermelde gradenschaal afhankelijk van het aantal
schadegevallen en overeenkomstig de hierna omschreven regels. Om de personalisatiegraad te doen veranderen, worden
alleen de schadegevallen in aanmerking genomen waarvoor de maatschappij die het risico dekte op het tijdstip van het
schadegeval, aan de benadeelde een schadevergoeding uitbetaald heeft of zal moeten uitbetalen. De geobserveerde
verzekeringsperiode wordt elk jaar afgesloten uiterlijk op de 15de van de maand die aan de maand van de jaarlijkse
premievervaldag voorafgaat. Indien zij om welke reden ook korter is dan negen en een halve maand, zal zij bij de volgende
observatieperiode geteld worden.

2.1.6.5 Werkingswijze van het mechanisme
De verplaatisngen gebeuren volgens het volgend mechanisme :
a)

per geobserveerde verzekeringsperiode: onvoorwaardelijke daling met één graad ;

b)

per geobserveerde verzekeringsperiode met één of meer schadegevallen: verhoging met vijf graden per schadegeval.

2.1.6.6 Beperkingen op het mechanisme
Ongeacht het aantal jaren zonder schade of het aantal schadegevallen zullen de graden 0 of 22 nooit overschreden worden. Indien
de verzekerde gedurende vier opeenvolgende observatieperiodes geen schadegeval heeft veroorzaakt en de graad nog steeds hoger
is dan 14, wordt de graad automatisch teruggebracht tot de basisgraad 14.

2.1.6.7 Graadcorrectie
Als blijkt dat uw personalisatiegraad verkeerd bepaald of gewijzigd werd, wordt de graad verbeterd en worden de premieverschillen
die eruit voortvloeien, respectievelijk aan u terugbetaald of door ons opgeëist.
Het bedrag dat wij terugbetalen, wordt verhoogd met de wettelijke interest indien de correctie meer dan een jaar na de toekenning
van de verkeerde graad plaatsvindt. Deze interest loopt vanaf het moment dat de onjuiste graad werd toegepast.

2.1.6.8 Verandering van motorrijtuig
De verandering van het motorrijtuig heeft geen invloed op de mate van aanpassing.

2.1.6.9 Herinvoering
Indien een geschorste overeenkomst opnieuw van kracht wordt, blijft de op het ogenblik van de schorsing bereikte
personalisatiegraad van toepassing.

2.1.6.10

Verandering van maatschappij

Indien u, tijdens de vijf laatste jaren bij één of meerdere andere maatschappijen gevestigd binnen de Europese Unie, geldig
verzekerd was, bent u verplicht het “attest schadeverleden” afgeleverd door deze maatschappij(en) voor te leggen. U moet ons
ook op de hoogte brengen van de schadegevallen die zich hebben voorgedaan na de aflevering van dit attest. Wanneer u ons
dit (deze) attest(en) niet bezorgt, of wanneer het een periode bestrijkt die korter is dan 5 jaar, dan kunnen wij op basis hiervan
uw premie bijstellen.
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2.1.6.11Attest in geval van opzegging van de overeenkomst
Binnen 15 dagen na opzegging van de overeenkomst zullen wij u de nodige informatie verschaffen om de exacte graad te
bepalen

2.1.7

Terrorisme

Art. 66 Terrorisme
2.1.7.1 Definitie
Een actie of dreiging van een actie, zoals omschreven in de wet van 1 april 2007 betreffende de verzekering tegen schade
veroorzaakt door terrorisme.
Overeenkomstig deze wet beslist alleen het Comité (zoals bepaald in de wet) of een gebeurtenis onder de definitie van terrorisme
valt.

2.1.7.2

Vergoeding

Wij dekken schade veroorzaakt door terrorisme, volgens de modaliteiten en in 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.
Dit bedrag is van rechtswege geïndexeerd jaarlijks op 1 januari in functie van het indexcijfer der consumptieprijzen, met als
basisindexcijfer dit van december 2005.

2.1.8

Joker en 58+ Levenslang Verzekerd

Art. 67 - Joker en 58+ Levenslang verzekerd
Als u gedurende 5 aansluitende jaren niet aansprakelijk bent gesteld voor een schade met het verzekerde motorrijtuig, zal uw
premie niet worden verhoogd overeenkomstig rubriek Error! Reference source not found. voor het volgende schadegeval met
het genoemde motorrijtuig waarvoor wij derden moeten vergoeden.
Bovendien hebt u, als u 58 jaar of ouder bent en gedurende een periode van 5 aansluitende jaren niet aansprakelijk bent gesteld
voor een ongeval met het verzekerde motorrijtuig, nog steeds recht op onze verplichte aansprakelijkheidsverzekering voor
motorrijtuigen, behalve in geval van verzwarende omstandigheden zoals dronkenschap , vluchtmisdrijf of als u ongeschikt bent
verklaard om te rijden.

2.2

24-uurs bijstand

Art.68 - 24-uurs bijstand

2.2.1

Toepassingsgebied

De bepalingen van de aansprakelijkheidsverzekering voor motorrijtuigen zijn eveneens van toepassing op deze dekking, voor
zover de volgende bepalingen daarvan niet afwijken.

2.2.2

Voorwerp en toepassingsgebied

De dekking Vervangingsvoertuig is alleen geldig voor schadegevallen in België en Luxemburg.
Het bijstandscentrum: de dienstverlener die door Corona Direct Verzekeringen is gekozen om de voertuig- en persoonlijke
bijstandsdiensten uit te voeren, is verantwoordelijk voor de uitvoering van deze garantie.
Indien het verzekerde motorrijtuig gestolen wordt of ter plaatse geïmmobiliseerd wordt ten gevolge van een ongeval, brand of
vandalisme (d.w.z. dat het niet binnen de twee uur opnieuw rijklaar gemaakt kan worden), betaalt het bijstandscentrum de kosten
van :
-

het voertuig voor reparatie naar de garage slepen ; en

-

het vervoer van ongedeerde passagiers naar hun domicilie in België.

2.2.3

Wanneer geven we onze bijstand niet?

Sleepkosten zijn niet verzekerd :
-

van het voertuig dat deelneemt aan sportevenementen;

-

van vrachtwagens ;

-

dewelke uitgevoerd worden op verzoek van de politie of de vervoersautoriteiten zonder voorafgaande toestemming
van het assistentiecentrum ;

-

in geval van een defect.
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2.3

BOB-garantie

Art. 69 - BOB-garantie

2.3.1

Toepassingsgebied

De bepalingen van de aansprakelijkheidsverzekering voor motorrijtuigen in sectie Error! Reference source not found.
zijn eveneens van toepassing op deze dekking, voor zover de volgende bepalingen daarvan niet afwijken.

2.3.2

Voorwerp en toepassingsgebied

In geval van een verkeersongeval met het verzekerde motorrijtuig dekken wij de lichamelijke schade geleden door de "BOB"
bestuurder die niet samenwoont met de verzekerde, voor zover de verzekerde passagier was en niet in staat was te rijden volgens
de wettelijke normen voor alcoholintoxicatie, staat van dronkenschap of het gebruik van andere stoffen met een gelijkaardige
werking. In dit opzicht zijn de bepalingen van punt 6 hieronder van toepassing op de BOB-chauffeur, zelfs indien de waarborgen
van de Bestuurdersverzekering niet in de bijzondere voorwaarden zijn opgenomen.

Blz 29/44
3

OMNIUM VERZEKERING

3.1

Definities

In het kader van de Omnium-verzekering wordt verstaan onder :
1° VERZEKERDE :
a)

u, als de polishouder ;

b)

de eigenaar, de houder en de gemachtigde bestuurder van het verzekerde motorrijtuig waarvan de naam ons in de aangiftes
is medegedeeld, maar niet degene aan wie het motorrijtuig voor werk of verkoop is toevertrouwd.

2° OMSCHREVEN VOERTUIG : het in de bijzondere voorwaarden omschreven motorrijtuig met uitsluiting van elke aan het
motorrijtuig gekoppelde aanhangwagen.

3.2

Toepassingsgebied

De waarborgen van de Omnium-verzekering zijn van toepassing voor zover deze waarborgen in de bijzondere voorwaarden van de
overeenkomst zijn vermeld.
De volgende bepalingen van de burgerrechtelijke aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen zijn van toepassing op de
dekking die door de Omniumverzekering wordt geboden:
-

Inwerkingtreding (art. 38) ;

-

Territoriale dekking (art. 39) en Schade in het buitenland (art. 40) ;

-

Terrorisme (artikel 66).

3.3

Uitbreiding tot het verzekerde motorrijtuig

Wanneer het omschreven motorrijtuig tijdelijk buiten gebruik is, wordt de dekking voor een periode van maximaal 30
opeenvolgende dagen uitgebreid tot een gelijksoortig voertuig, dat geen eigendom is van u of van een lid van uw huishouden, en
dat voor hetzelfde doel bestemd is.
In dit geval wordt de schadevergoeding vastgesteld op basis van de werkelijke waarde en mag deze niet hoger zijn dan de
verzekerde waarde van het genoemde motorrijtuig.

3.4

Verzekerde waarde

U bepaalt de te verzekeren waarde van het aangewezen motorrijtuig bij het afsluiten van de Omnium-dekking. Deze waarde
moet overeenkomen met de op het kentekenbewijs vermelde factuurwaarde van uw motorvoertuig op het moment van de eerste
registratie, met een maximum verzekerde waarde van 110%.
Alle bovenstaande bedragen moeten worden berekend zonder rekening te houden met belastingen.
U verbindt zich ertoe om in geval van schade de verzekerde waarde vast te stellen door ons de aankoopfacturen voor te leggen.

3.5

Omvang van de waarborgen

De samenstelling van de uitkeringen wordt bepaald door het verzekeringspakket dat bij het sluiten van de overeenkomst wordt
gekozen.
Uw keuze is vastgelegd in de bijzondere voorwaarden.

3.6

Kleine Omnium formule

Indien u de ”Kleine Omnium"-formule hebt gekozen gelden de volgende waarborgen:
-

Brand (sectie Error! Reference source not found.) ;

-

Diefstal (sectie Error! Reference source not found.) ;

-

Glasbreuk (sectie Error! Reference source not found.) ;

-

Natuurkrachten en contact met loslopende dieren (sectie Error! Reference source not found.)
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3.6.1

Waarborg Brand

Wij dekken schade aan het genoemde motorrijtuig veroorzaakt door brand, vuur, ontploffing, steekvlammen, blikseminslag,
kortsluiting en blussingswerken na brand.
Is niet verzekerd:
-

schade veroorzaakt door het laden, lossen of vervoeren van ontvlambare of ontplofbare stoffen of voorwerpen, met
uitzondering van kleine hoeveelheden voor eigen huishoudelijk gebruik (bijv. gasfles, reservebenzineblik) ;

-

schroei- of smeltschade aan de binnenbekleding die niet het gevolg is van schade die onder deze garantie valt ;

-

materiële schade aan vervoerde voorwerpen ;

-

Opzettelijk veroorzaakte schade, waarbij de daders of medeplichtigen :
- de rechtstreekse bloedverwanten van de verzekerde of bloedverwanten in de rechte lijn zijn die tot het huishouden
van de verzekerde behoren ;
- aangestelden van de verzekerde zijn ;
- personen zijn aan wie het voertuig is toevertrouwd, bewaarnemers of hun personeel.

3.6.2

Waarborg Diefstal

Wij verzekeren de beschadiging van het omschreven voertuig als rechtstreeks gevolg van een diefstal of een poging tot diefstal.
Indien de sleutels en/of de afstandsbediening van het verzekerde voertuig gestolen werden, vergoeden wij de kosten voor het
her programmeren van het vergrendelingsysteem of voor de vervanging van de sloten voor zover dat binnen de 24 uur klacht
neergelegd werd bij de politie.
Is niet verzekerd :
-

diefstal, vernieling, beschadiging of poging tot diefstal, indien het omschreven motorrijtuig niet afgesloten was, indien een
raam, de kofferruimte of het schuifdak openstond, indien het voertuig op een voor het publiek toegankelijke plaats werd
achtergelaten met de sleutels op een zichtbare plaats, indien de diefstalbeveiligingsinrichting waarmee het voertuig uitgerust
is, zoals hieronder bepaald, niet werd gebruikt, tenzij het voertuig zich in een afgesloten afzonderlijke garage bevond ;

-

diefstal, vernieling of beschadiging door diefstal of poging tot diefstal indien een van de volgende personen dader of
medeplichtige is :
-

de rechtstreekse bloedverwanten van de verzekerde of bloedverwanten in de rechte lijn die tot het huishouden
van de verzekerde behoren ;

-

aangestelden van de verzekerde ;

-

personen aan wie het voertuig is toevertrouwd, bewaarnemers of hun personeel ;

-

diefstal, vernieling of beschadiging door diefstal of poging tot diefstal van antennes, spiegels, emblemen, ruitenwissers of
wieldoppen, tenzij het genoemde motorrijtuig zich op het moment van het verlies in een afgesloten garage bevond en er
is ingebroken ;

-

Diefstal, vernieling of beschadiging of poging tot diefstal van draagbare GPS, communicatieapparatuur: GSM en
smartphone ;

-

Diefstal, vernieling of beschadiging of poging tot diefstal van de door het omschreven voertuig vervoerde goederen.

Indien dit bepaald wordt in de bijzondere voorwaarden, geldt de waarborg diefstal enkel op voorwaarde dat het omschreven
voertuig is uitgerust met een systeem voor diefstalbeveiliging waarvan de vereisten in de bijzondere voorwaarden worden
bepaald. Gedurende de eerste dertig dagen na ontvangst van de verzekeringsaanvraag is de waarborg echter niet afhankelijk
van de aanwezigheid van een diefstalbeveiligingssysteem. Gedurende de duur van het contract, verbindt de verzekerde zich in
dit geval 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.
Bij een schadegeval, indien de bijzondere voorwaarden een specifiek systeem voor diefstalbeveiliging voorzien, verbindt de
verzekerde zich ertoe de volgende documenten te bezorgen:
-

het door de invoerder genummerde montagecertificaat, dat bij de installatie afgeleverd wordt door een erkend
installateur ;

-

de installatiefactuur van het systeem voor diefstalbeveiliging.
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3.6.3

Glasbreuk

Wij verzekeren het breken van de voorruit, de achterruit of de zijruiten alsmede het breken van het doorzichtige gedeelte van het
glazen dak, of een gelijkwaardig materiaal, van het omschreven motorrijtuig alsmede de materiële schade aan het voertuig die het
gevolg is van de glasbreuk.
Wij verzekeren niet het breken van koplamp- en spiegelglas.

3.6.4

Waarborg schade door Natuurkrachten en contact met Dieren

Wij verzekeren directe schade aan het omschreven motorrijtuig veroorzaakt door de volgende natuurkrachten: rots instortingen,
van rotsen vallend gesteente, aardverschuiving, lawine, sneeuwdruk, storm met een bewezen windsnelheid van meer dan 100
km/uur, orkaan, hagel, vloed, overstroming, aardbeving, vulkaanuitbarsting.
Wij dekken eveneens de schade aan het genoemde motorrijtuig veroorzaakt door een aantoonbare botsing met loslopende
dieren.
Wij dekken ook schade aan leidingen, kabels en isolatie in de motorruimte van het voertuig, veroorzaakt door het knagen van
marters.

3.7

Volledige Omnium formule

Indien u de "Volledige Omnium" formule hebt gekozen, zijn de volgende waarborgen van toepassing:
-

Brand (sectie Error! Reference source not found.) ;

-

Diefstal (sectie Error! Reference source not found.) ;

-

Glasbreuk (sectie Error! Reference source not found.) ;

-

Natuurkrachten en Contact met loslopende dieren (deel Error! Reference source not found.) ;

-

Totaal verlies (sectie Error! Reference source not found.) ;

-

Materiële schade (rubriek Error! Reference source not found.).

3.7.1

Waarborg totaal verlies

Wij verzekeren het omschreven motorrijtuig bij totaal verlies:
-

die het gevolg is van een ongeval ;

-

ten gevolge van daden van kwaadwilligheid door een derde partij ;

-

veroorzaakt tijdens het vervoer per spoor, te water of door de lucht.

De vaststelling van het totale verlies geschiedt zonder rekening te houden met alle eerdere schade.
Wij verzekeren niet :
-

schade waarvan de oorspronkelijke oorzaak valt onder de toepassing van een waarborg uit de Kleine Omnium-formule
(sectie Error! Reference source not found.) ;

-

schade aan het verzekerde voertuig veroorzaakt door het vervoer van dieren en lasten of door het laden of lossen ervan
;

-

schade aan de persoonlijke bezittingen van de inzittenden en aan de vervoerde voorwerpen ;

-

schade ten gevolge van constructiefouten, slijtage, mechanische defecten, klaarblijkelijk slecht onderhoud of verkeerd
gebruik waarbij de bestuurder op het dashboard een waarschuwing heeft gekregen dat er niet met het voertuig mag
worden gereden ;

-

schade aan het genoemde motorrijtuig dewelke niet voldoet aan de geldende voorschriften inzake technische keuring;

-

schade veroorzaakt wanneer het omschreven motorrijtuig wordt bestuurd door een persoon die zich niet houdt aan de
geldende reglementering betreffende het besturen van een voertuig ;

-

schade ten gevolge van deelname aan snelheids-, regelmatigheids- of behendigheidsritten. Toeristische of pleziertochten
zijn gedekt ;

Blz 32/44
-

3.7.2

schade veroorzaakt door rijden onder invloed, strafbare alcoholintoxicatie of een soortgelijke toestand veroorzaakt
door het gebruik van andere producten dan alcoholhoudende dranken, indien wij een oorzakelijk verband met de
schade kunnen aantonen.

Waarborg materiële schade

Wij verzekeren het omschreven motorrijtuig tegen schade :
-

die het gevolg is van een ongeval ;

-

als gevolg van vandalisme ;

-

veroorzaakt tijdens het vervoer per spoor, te water of door de lucht.

Wij verzekeren niet:
-

schade waarvan de initiële oorzaak valt onder de toepassing van een waarborg van de Kleine Omnium-formule (punt
3.6) ;

-

schade aan banden, tenzij andere schade, die wel gedekt is, gelijktijdig aan het genoemde motorrijtuig is toegebracht ;

-

schade aan het verzekerde voertuig door vervoer van dieren en lasten of door het laden of lossen ervan ;

-

schade aan de persoonlijke bezittingen van de inzittenden en aan de vervoerde voorwerpen ;

-

schade ten gevolge van constructiefouten, slijtage, mechanische defecten, klaarblijkelijk slecht onderhoud of
veroorzaakt door verkeerd gebruik waarbij de bestuurder op het dashboard een waarschuwing heeft gekregen dat er
niet met het voertuig mag worden gereden ;

-

schade veroorzaakt wanneer het omschreven motorrijtuig wordt bestuurd door een persoon die zich niet houdt aan de
geldende reglementering betreffende het besturen van een voertuig ;

-

schade ten gevolge van deelname aan snelheids-, regelmatigheids- of behendigheidsritten. Toeristische of
pleziertochten zijn gedekt ;

-

schade veroorzaakt door rijden onder invloed, strafbare alcoholintoxicatie of een soortgelijke toestand veroorzaakt door
het gebruik van andere producten dan alcoholhoudende dranken, indien wij een oorzakelijk verband met de schade
kunnen aantonen.

3.8

Waarborguitbreidingen

In geval van een verzekerd verlies betalen wij tot € 1.250,00 (exclusief BTW) :
-

de kosten voor de overbrenging van het rijtuig van de plaats van het ongeval naar de dichtstbijzijnde gelegen garage ;

-

de kosten voor het opstellen van een raming en de voorlopige stalling ;

-

douanerechten, indien het omschreven motorrijtuig met onze goedkeuring in het buitenland is gebleven ;

-

in geval van een ongeval buiten België, de kosten voor het vrijmaken van de openbare weg ;

-

de kosten van de niet-gepersonaliseerde kentekenplaat, indien de kentekenplaat als gevolg van een verzekerde schade
onbruikbaar is geworden.

Wij verzekeren ook tot € 250,00 (excl. BTW) :
-

3.9

de reinigingskosten van de persoonlijke bezittingen van de verzekerde en van de personen die hem vergezellen,
veroorzaakt door het kosteloos vervoer van gekwetste personen.

Wat verzekeren we niet?

Behoudens de specifieke uitsluitingen per waarborg is niet verzekerd, de schade :
-

opgelopen wanneer het omschreven voertuig verhuurd wordt of wordt opgeëist door welke overheid ook ;

-

voortvloeiend uit de deelname van de verzekerde aan oproer, aanslagen, collectieve gewelddaden, stakingen en lockout ;

-

die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg is van een wijziging van de atoomkern, van radioactiviteit en van de
voortbrenging van ioniserende stralingen ;

-

door de gebruiksderving en het waardeverlies.
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3.10

Waarde van het omschreven motorrijtuig bij schadegeval

Wij verzekeren het omschreven motorrijtuig volgens de methode van waardebepaling en waardevermindering zoals vermeld in
de bijzondere voorwaarden.

3.11

Beoordeling van de omvang van de schade

Voordat het beschadigde voertuig wordt gerepareerd, moet de verzekerde ons een schatting van de schade verstrekken en de door
ons aangewezen deskundige in staat stellen de schade vast te stellen. De expertise wordt aangevat binnen de acht werkdagen
na de aangifte.
De geschillen betreffende de vergoeding of de oorzaken van het schadegeval zullen worden beslecht door twee deskundigen,
waarvan de ene door de verzekerde en de andere door ons wordt aangewezen.
Elke partij draagt de kosten van de door haar aangewezen deskundige. Dringende reparaties kunnen worden uitgevoerd
, mits de kosten, verminderd met de eventuele franchise, niet meer bedragen dan € 1.000,00 (exclusief BTW) en mits zij worden
gestaafd door een factuur.

3.12
Vergoeding
3.12.1 Gedeeltelijke schade
Gedeeltelijk schade wordt gedefinieerd als een schade dat niet in een totaal verlies resulteert (zoals bepaald in artikel Error!
Reference source not found. hieronder).
Wij vergoeden de reparatiekosten op basis van het expertiserapport en gestaafd door een gedetailleerde herstellingsfactuur van
de hersteller waar de expertise heeft plaats gevonden.

3.12.2 Wanneer is er sprake van een totaal verlies?
Van totaal verlies is sprake:
-

wanneer het voertuig technisch niet meer te herstellen valt ;

-

wanneer de herstellingskosten hoger zijn dan de waarde van het omschreven motorrijtuig (bepaald overeenkomstig de
onderschreven afschrijvingsmethode) op datum van het schadegeval, verminderd met de waarde van het wrak ;

-

wanneer 30 dagen na de aangifte van de diefstal het omschreven motorrijtuig niet wordt teruggevonden.

Bij totaal verlies vergoeden wij de waarde van het rijtuig volgens de onderschreven afschrijvingsmethode (zie artikel Error!
Reference source not found.) en verminderd met de waarde van het wrak. U kan de verkoop van het wrak aan ons overlaten.
In dat geval wordt de waarde van het wrak niet in mindering gebracht van de schadevergoeding. Indien bij totaal verlies na
diefstal het omschreven voertuig wordt teruggevonden na de gestelde periode van 30 dagen, dan mag u het voertuig
terugnemen mits terugbetaling van de door ons gestorte schadeloosstelling. De mogelijke herstellingskosten blijven echter te
onzen laste. U kan echter het voertuig aan ons afstaan en de vergoeding behouden.

3.12.3 Onderverzekering
Indien u het omschreven motorrijtuig niet heeft verzekerd overeenkomstig de bepalingen van artikel Error! Reference source not
found. en zich een schade voordoet, bent u uw eigen verzekeraar voor het verschil en draagt u uw evenredig deel van de schade.

3.12.4

BTW

Bij gedeeltelijke schade wordt de herstellingsprijs en de niet-terugvorderbare btw terugbetaald op voorlegging van de
herstellingsfactuur binnen 6 maanden na het afsluiten van de expertise. Indien het rijtuig niet hersteld wordt, vergoeden wij de
btw betaald bij de aankoop van een vervangingsrijtuig, op voorlegging van de aankoopfactuur binnen de 6 maanden na het
afsluiten van de expertise, met als maximaal bedrag de herstellingsprijs en de niet-terugvorderbare btw. Bij totaal verlies
vergoeden wij de niet-terugvorderbare btw betaald bij de aankoop van een vervangingsrijtuig, op voorlegging van de
aankoopfactuur binnen de 6 maanden na het afsluiten van de expertise. Wij betalen hoogstens het bedrag dat men bekomt door
het op voormelde factuur gehanteerde btw-tarief toe te passen op de volgens voorgaande artikelen bepaalde waarde bij
schadegeval. Indien een tweedehands vervangingsrijtuig gekocht wordt met toepassing van het belastingstelsel op de
winstmarge, wordt de btw berekend op basis van een forfaitaire winstmarge van 15%. Wordt het tweedehands
vervangingsrijtuig aangekocht van een particulier, waarbij geen btw is verschuldigd dan zal er door ons geen btw worden
vergoed. Indien u zich bij totaal verlies opnieuw een voertuig aanschaft en dit voertuig opnieuw bij ons verzekert voor een
minimumduur van één jaar betalen wij eveneens de eventuele vervanging van de kentekenplaat en de bijzondere
inverkeersstellingstaks terug.
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3.12.5 De vrijstelling
De verzekerde blijft zijn eigen verzekeraar voor de in de bijzondere voorwaarden bepaalde vrijstellingen. Het bedrag van de
vrijstelling wordt steeds afgetrokken van de schadevergoeding.

3.12.6 Subrogatie
Ten belope van de door ons betaalde vergoeding treden wij in de rechten die de verzekerde kunnen toebehoren en kunnen wij
de schadevergoeding terugvorderen bij een aansprakelijke derde overeenkomstig bepalingen van de wet.

3.12.7 Toekenning van voorschotten
Op uw verzoek, verbinden wij er ons toe om :
-

in geval van herstelling en in geval van vervanging na totaal verlies door een ander voertuig, de goedgekeurde facturen
rechtstreeks te regelen met de hersteller, evenwel verminderd met het bedrag van de vrijstelling ;

-

in geval van totaal verlies, u een voorschot te verlenen om u in staat te stellen een ander voertuig aan te schaffen.

3.13 Wat zijn onze verplichtingen en de verplichtingen van de verzekerde?
3.13.1 Onze verplichtingen
Wij verbinden er ons toe binnen de 8 dagen, volgend op de ontvangst van het herstellingsbestek aan de verzekerde onze
goedkeuring tot ten laste name van de schade mee te delen of een expert aan te stellen. De verzekerde heeft het recht om de
herstellingen te laten uitvoeren, indien wij niet binnen de termijn van acht dagen te rekenen vanaf ontvangst van het bestek,
onze goedkeuring hebben meegedeeld of een expert hebben aangesteld.

3.13.2 De verplichtingen van de verzekerde
Onverminderd de andere verplichtingen die uit deze overeenkomst voortvloeien, moet de verzekerde :
1)

eventuele schade zo snel mogelijk aan ons melden ;

2)

in geval van diefstal of vandalisme, dit binnen 24 uur aan de bevoegde autoriteiten melden ;

3)

ons een bestek ter goedkeuring toezenden alvorens het beschadigde omschreven motorrijtuig te laten herstellen ;

4)

ons onmiddellijk alle relevante informatie en documenten bezorgen om ons onderzoek van het ongeval te vergemakkelijken ;

5)

bij elke schade-eis de vereiste herstellings- of aankoopfacturen als bewijs te bezorgen.

Als de verzekerde zijn of haar verplichtingen niet nakomt, hebben wij het recht om :
-

in geval van verzuim met bedrieglijk opzet, onze tussenkomst te weigeren ;

in andere gevallen, om de schadevergoeding of de gemaakte kosten te verminderen of terug te vorderen ten belope van het
door ons geleden nadeel. De bewijslast ligt bij ons
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4

RECHTSBIJSTANDVERZEKERING

4.1

Definities

Voor de toepassing van de waarborg Rechtsbijstand wordt verstaan onder :
1° VERZEKERDE:
a)

u als verzekeringsnemer ;

b)

de eigenaar, de houder en elke gemachtigde bestuurder van het omschreven motorrijtuig waarvan de naam ons in de
bijzondere voorwaarden is meegedeeld ;

c)

de in het omschreven voertuig kosteloos vervoerde personen ;

d)

de bloed- en aanverwanten van één hiervoor genoemde verzekerde, als zij door overlijden of lichamelijk letsel van deze
laatste schade lijden.

Deze verzekering dekt geen personen die door diefstal, geweldpleging of heling de macht over het voertuig hebben verkregen.

4.2

Toepassingsgebied

De dekking van de rechtsbijstandsverzekering is van toepassing voor zover deze dekking is opgenomen in de bijzondere
voorwaarden van de overeenkomst.
De volgende bepalingen van de verplichte burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen zijn van toepassing,
naar analogie, op deze rechtsbijstandverzekering :
-

Inwerkingtreding (art. 38) ;

-

Territoriale dekking (art. 39) en Schade in het buitenland (art. 40) ;

-

Terrorisme (artikel 66).

4.3

Welke voertuigen zijn verzekerd?

Een verzekerd voertuig wordt gedefinieerd als
-

het aangewezen motorrijtuig : het in de bijzondere voorwaarden omschreven voertuig, en alles wat daaraan is bevestigd,
wordt geacht daarvan deel uit te maken ;

-

de afgekoppelde aanhangwagen zoals beschreven in de bijzondere voorwaarden ;

-

het rijtuig dat u of uw gezinsleden niet toebehoort en :
-

dat u of uw gezinsleden gebruiken gedurende een periode van ten hoogste 30 dagen ter vervanging van
het omschreven motorrijtuig dat tijdelijk onbruikbaar is, welke periode aanvangt op de dag waarop het
onbruikbaar wordt ; of

-

dat u of uw gezinsleden occasioneel gebruiken, op voorwaarde dat deze voertuigen voor hetzelfde doel
worden gebruikt als het omschreven motorrijtuig.

4.4

Doel en toepassingsgebied

4.4.1

Toepassingsgebied

In geval van een schadegeval waarbij het omschreven motorrijtuig betrokken is, verzekeren wij tot het bedrag vermeld in de
bijzondere voorwaarden :
-

de verdediging van de verzekerde ;

-

verhaal op aansprakelijke derden.

Onze tussenkomst is verworven indien de gebeurtenis die aanleiding geeft tot het geschil, ontstaan is na de aanvangsdatum van
het contract en voor de beëindiging ervan.
Bovendien garanderen wij de strafrechtelijke verdediging van de verzekerde wanneer hij/zij vervolgd wordt voor :
-

overtreding van de wetten en reglementen betreffende de politie over het wegverkeer ;

Blz 36/44
-

4.4.2

onvrijwillige doodslag of verwondingen.

Wat omvat het verhaal?

Wij komen op voor de rechten van de verzekerde om, in der minne of in rechte, van de aansprakelijke persoon vergoeding van zijn
schade te verkrijgen op grond van buitencontractuele aansprakelijkheid.
Wij oefenen geen verhaal uit op een verzekerde, behalve :
-

ten behoeve van personen die recht hebben op een verzekeringsvergoeding [uit hoofde van clausule 1.6. b)] die van
toepassing is op de verplichte aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen ;

-

indien een inzittende, die geen lid is van het huishouden van een verzekerde als bedoeld onder a) of b) van de definitie
van verzekerde, schade toebrengt aan het voertuig; indien de schade kan worden gedekt door een andere
aansprakelijkheidsverzekering dan die van het voertuig.Wij garanderen ook het verhaal van de verzekerde, op basis van
contractuele aansprakelijkheid, in de volgende gevallen

-

om de uitvoering van de waarborg aangeboden door de constructeur van het voertuig via een dealer in België te
bekomen, op voorwaarde dat het voertuig als nieuw werd aangekocht en sindsdien door ons werd verzekerd ;

-

indien de verzekerde schade lijdt bij een ongeval dat veroorzaakt is door een constructiefout van het voertuig ;

-

bij schade die aan het voertuig wordt toegebracht tijdens onderhoud, reparatie, reiniging of bijtanken door een persoon die
werkzaam is in de motorvoertuigensector en als zodanig in het handelsregister is ingeschreven ;

-

indien de verantwoordelijkheid voor schade aan het voertuig berust bij de verhuurder van de garage waar het voertuig is
gestald ;

-

indien, na een gewaarborgd schadegeval, het voertuig niet werd hersteld in overeenstemming met het expertiserapport.

4.4.3

Insolventie van de aansprakelijke partij

Bij een ongeval veroorzaakt door een naar behoren geïdentificeerde en insolvente derde betalen wij de schadevergoeding die deze
derde u verschuldigd is tot een maximumbedrag van € 6.250,- en voor zover geen enkele privé- of overheidsinstantie in staat van
beschuldiging kan worden gesteld.
Deze garantie wordt niet verleend na diefstal of poging tot diefstal.

4.4.4

Interventiedrempel

Onze maximale interventie is beperkt tot € 37.500,00 met een interventiedrempel van € 148,74. Behalve in geval van strafrechtelijke
verdediging van de verzekerde, zijn wij niet verplicht tussen te komen als de hoofdvordering minder dan 148,74 € bedraagt.

4.4.5

Wat verzekeren we niet?

Niet verzekerd:
-

de burgerlijke verdediging ;

-

de voorziening in Cassatie wanneer de hoofdschade minder dan € 2.500,00 bedraagt ;

-

verliezen die ontstaan tijdens de deelneming aan of de voorbereiding van wedstrijden voor motorvoertuigen,
eenvoudige toeristische of recreatieve rally’s uitgezonderd ;

-

schade ten gevolge van de deelneming van de verzekerde aan rellen, aanslagen, collectieve gewelddaden, stakingen
of uitsluitingen ;

-

schade die het directe of indirecte gevolg is van een verandering in de atomaire structuur, radioactiviteit en de emissie
van ioniserende straling ;

-

schade aan de lading in geval van betaald goederenvervoer.

4.5

Bepalingen bij schadegeval

4.5.1

Vrije keuze van advocaat en deskundige

In geval van gerechtelijke, administratieve of scheidsrechterlijke procedures staat het de verzekerde vrij een advocaat of andere
persoon die de vereiste kwalificaties heeft om de belangen van de verzekerde te verdedigen te kiezen om , zijn belangen te
verdedigen, te vertegenwoordigen en te behartigen en, in geval van arbitrage, bemiddeling of enige andere erkende
buitengerechtelijke methode van geschillenbeslechting, een persoon die daartoe gekwalificeerd en aangesteld is.
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De verzekerde kan eveneens de expert kiezen die belast is met de vaststelling van de schade aan het voertuig; deze expert moet
erkend zijn door het Instituut van de Auto-experts. De verzekerde moet ons de naam van de advocaat ( of elke andere in de
vorige alinea bedoelde persoon) en van de gekozen deskundige meedelen.
Indien de verzekerde, om redenen buiten zijn wil, een andere advocaat of deskundige moet kiezen, betalen wij diens kosten en
erelonen.
Op ons verzoek moet de verzekerde de kosten en erelonen die wij overdreven achten, betwisten voor het bevoegde tuchtorgaan of
de bevoegde rechtbank.

4.5.2

Wat gebeurt er als er een meningsverschil is?

Indien de verzekerde het niet eens is met ons standpunt over de behandeling van een schadegeval, kan hij, nadat hij in kennis is
gesteld van ons standpunt of van de weigering om dit standpunt te volgen, een advocaat van zijn keuze raadplegen, onverminderd de
mogelijkheid om gerechtelijke stappen te ondernemen.
Als de advocaat de zaak van de verzekerde bevestigt, geven wij hem zijn garantie en vergoeden wij ook de kosten en erelonen
van deze raadpleging.
Omgekeerd, als de advocaat het standpunt van de verzekeraar bevestigt, vergoeden wij alleen de kosten en honoraria van dit
overleg. Indien de verzekerde echter, tegen het advies van de advocaat in, op eigen kosten een procedure inleidt e n een beter
resultaat behaalt dan hij zou hebben verkregen indien hij ons standpunt had aanvaard, stellen wij ons borg en vergoeden wij de
kosten en erelonen in verband met deze procedure.
Wij brengen de verzekerde op de hoogte van deze procedure wanneer een meningsverschil ontstaat.

4.5.3

Wat gebeurt er als er sprake is van een belangenconflict?

In geval van belangenconflict tussen de verzekerde en ons, staat het de verzekerde vrij om een advocaat of, indien hij daaraan de
voorkeur geeft, een andere persoon met de door de wet die op de procedure van toepassing is vereiste kwalificaties te kiezen om zijn
belangen te verdedigen. Dit recht wordt verkregen vanaf de minnelijke fase van het geschil.
Wij informeren de verzekerde over dit recht wanneer zich een belangenconflict voordoet.

Welke kosten worden gedekt?
Wij betalen de volgende kosten, zonder dat de verzekerde ze vooraf hoeft te betalen :
-

de kosten en erelonen van advocaten, deskundigen en deurwaarders ;

-

de kosten van gerechtelijke en buitengerechtelijke procedures, ten laste van de verzekerde ;

-

de kosten van een procedure van tenuitvoerlegging bij deurwaardersexploot ;

-

de noodzakelijke reis- en verblijfkosten van de verzekerde die krachtens de wet of een rechterlijke beslissing in persoon voor
een gerecht in het buitenland moet verschijnen ;

-

de kosten van een beroep op gratie of een verzoek om rehabilitatie, mits wij het oorspronkelijke geschil hebben beslecht
en de verzekerde nog bij ons verzekerd is op het moment dat de aanvraag wordt ingediend.

Niet gedekt:
-

sancties, boetes, bijkomende heffingen en strafrechtelijke dadingen ;

-

de kosten van een blaastest, bloedtest of drugstest ;

-

proceskosten in verband met strafrechtelijke procedures ;

-

ongerechtvaardigde kosten en erelonen die door de verzekerde zijn betaald voordat het schadegeval is gemeld of voordat
wij onze goedkeuring hebben gegeven.

4.5.4

Wat zijn de verplichtingen van de verzekerde?

De verzekerde is verplicht :
1)

ons binnen acht dagen schriftelijk in kennis te stellen van elke vordering, overeenkomstig artikel 32, §1 ;

2)

ons onverwijld alle inlichtingen en documenten te verschaffen die nodig zijn om ons werk te vergemakkelijken,
overeenkomstig artikel 32, § 2 ;

3)

ons of de advocaat onverwijld alle gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken met betrekking tot de vordering over te maken,
overeenkomstig artikel 32, § 2 ;

4)

op ons verzoek of dat van de advocaat op de terechtzittingen te verschijnen en alle noodzakelijke procedurele handelingen te
verrichten ;

Blz 38/44
5)

zich te onthouden van elke erkenning van aansprakelijkheid, dading, betaling of belofte van betaling; het verlenen van
eerste hulp of het louter erkennen van de feiten wordt niet beschouwd als een erkenning van aansprakelijkheid ;

6)

om ons de procedurekosten, de gerechtskosten en de erelonen van de deskundigen te betalen die hij heeft teruggevorderd ;

7)

ons op de hoogte te houden van alle initiatieven die in overleg met de advocaat of de deskundige worden genomen.

Als de verzekerde zijn verplichtingen niet nakomt, hebben wij het recht om :
-

in geval van een inbreuk met bedrieglijk opzet, onze waarborg te weigeren ;

in andere gevallen, om de vergoeding of de gemaakte kosten te verminderen of terug te vorderen tot het bedrag van de schade
die wij hebben geleden. De bewijslast berust bij ons.
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VERVANGVOERTUIG

5.1

Toepassingsgebied

De dekking ”Vervangvoertuig” is van toepassing voor zover deze dekking is opgenomen in de bijzondere voorwaarden van het
contract.
De bepalingen van de aansprakelijkheidsverzekering voor motorrijtuigen zijn eveneens van toepassing op deze dekking, voor
zover de volgende bepalingen daarvan niet afwijken.

5.2

Doel en toepassingsgebied

De dekking Vervangvoertuig is alleen geldig voor schadegevallen in België en Luxemburg.
Het bijstandscentrum : de dienstverlener die door Corona Direct Verzekeringen isgekozen om de voertuig- en persoonlijke
bijstandsdiensten uit te voeren, is verantwoordelijk voor de uitvoering van deze garantie.
In geval van diefstal of immobilisatie ter plaatse van het verzekerde voertuig ten gevolge van een ongeval, brand of vandalisme
(d.w.z. dat het niet binnen de twee uur opnieuw rijklaar kan worden gemaakt), zorgt het bijstandscentrum voor een vervangvoertuig.
Het vervangvoertuig wordt u ter beschikking gesteld voor maximaal 10 opeenvolgende dagen. Dit aantal dagen wordt verhoogd tot
20 opeenvolgende dagen indien het voertuig technisch niet meer te herstellen is (d.w.z. in geval van totaal verlies) en tot 30
opeenvolgende dagen in geval van diefstal van het voertuig (in geval van immobilisatie van het voertuig na een poging tot diefstal
wordt het vervangvoertuig maximaal 10 opeenvolgende dagen ter beschikking van u gesteld). De levering en ophaling van het
vervangvoertuig wordt uitgevoerd door het assistentiecentrum.

5.3

Wanneer geven we onze tussenkomst niet?

De verzekerde kan geen aanspraak maken op een vervangvoertuig indien het verzekerde voertuig nog rijklaar is zonder het risico
te lopen de opgelopen schade te verergeren. Bovendien zijn de brandstofkosten voor het vervangende voertuig niet verzekerd.
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BESTUURDERSVERZEKERING

6.1

Definities

Voor de toepassing van de bestuurdersverzekering wordt verstaan onder :
1° VERZEKERDE : elke gemachtigde bestuurder van het verzekerde voertuig wiens naam ons in de bijzondere voorwaarden is
meegedeeld ;
2° CONSOLIDATIE : het ogenblik waarop de door ons aangestelde arts vaststelt dat de graad van arbeidsongeschiktheid blijvend
is geworden ;
3° ZIEKENHUIS OF KLINIEK : een instelling voor de behandeling van gewonden, die onder medisch toezicht staat en een
laboratorium, een operatiekamer en een röntgenafdeling omvat. Als ziekenhuis worden niet beschouwd: a. een rust- of
verzorgingstehuis, een herstellingsoord, een revalidatie-inrichting, een krankzinnigengesticht, psychiatrische inrichtingen of
diensten, en de ziekenboeg van een kazerne of een militair hospitaal. Het verblijf in de bijzondere afdeling van een ziekenhuis dat
in eerste instantie dient als verpleeghuis, rusthuis of herstellingsoord voor de verzekerde, wordt beschouwd als verblijf in een
instelling die geen ziekenhuis is ;
4° ARBEIDSONGESCHIKTHEID : de toestand van tijdelijke en/of blijvende fysiologische arbeidsongeschiktheid, gedeeltelijk of
volledig, ten gevolge van een ongeval ;
5° LETSEL : een inwendig of uitwendig letsel van het menselijk lichaam dat u treft tijdens de duur van dit contract ;
6° BENADEELDE PERSOON IN GEVAL VAN LETSEL AAN HET LICHAAM : uzelf, met uitsluiting van elke gesubrogeerde
partij ;
7° ONGEVAL: een ongeval waarbij het verzekerde motorrijtuig betrokken is en waardoor u lichamelijk letsel heeft opgelopen of
dat uw dood tot gevolg heeft.

6.2

Toepassingsgebied

De waarborgen van de bestuurdersverzekering zijn van toepassing voor zover deze waarborgen vermeld zijn in de bijzondere
voorwaarden van de overeenkomst.
De volgende bepalingen van de verplichte burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen zijn van overeenkomstige
toepassing op de verzekering van de bestuurder :
-

Inwerkingtreding (art. 38) ;

-

Territoriale dekking (art. 39) en Schade in het buitenland (art. 40) ;

-

Terrorisme (artikel 66).

-

6.3

Onze prestaties

Los van de betrokken aansprakelijkheden vergoeden wij de schade die voortvloeit uit een door u opgelopen lichamelijk letsel en/of uw
overlijden, ten gevolge van een gebeurtenis waarbij het omschreven rijtuig betrokken is. Onze tussenkomst is beperkt tot de bedragen
vermeld in de bijzondere voorwaarden.
Uw schadevergoeding zal worden vastgesteld overeenkomstig de gebruikelijke bepalingen van het Belgische gemeenrecht en er
steeds van uitgaande dat het ongeval zich in België heeft voorgedaan.U bent ook gedekt wanneer :
-

u in en uit het verzekerde voertuig stapt ;

-

u onderweg herstellingswerken aan het gewaarborgd rijtuig uitvoert of deelneemt aan het slepen ervan ;

-

u deelneemt aan de redding van personen of goederen bij een verkeersongeval ;

-

u bagage of persoonlijke bezittingen in het verzekerde voertuig laadt of uitlaadt ;

-

U een tankbeurt uitvoert.
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6.4

Omvang van de waarborgen

§1. In geval van overlijden
Uw overlijden als gevolg van het ongeval moet zich voordoen binnen drie jaar te rekenen vanaf de dag van het schadegeval.
De vergoeding voor blijvende arbeidsongeschiktheid die door ons zou zijn uitgekeerd, wordt in mindering gebracht op de vergoeding
die bij uw overlijden wordt betaald.
§2. In geval van blijvende arbeidsongeschiktheid
In geval van blijvende arbeidsongeschiktheid betalen wij, bij consolidatie van de letsels, een vergoeding die evenredig is aan de
graad van fysiologische ongeschiktheid.
De mate van fysiologische ongeschiktheid wordt vastgesteld door een medische beslissing op basis van de criteria van de
officiële Belgische Schaal tot vaststelling van de graad van Invaliditeit, ongeacht uw beroep.
De vergoeding is progressief. Zij wordt als volgt berekend :
-

Op het basiskapitaal, voor het gedeelte van de arbeidsongeschiktheid dat niet meer dan 25% bedraagt ;

-

op het dubbele van het basiskapitaal, voor het gedeelte van de arbeidsongeschiktheid tussen26% tot 50% ;

-

op vijf maal het basiskapitaal voor het gedeelte van de arbeidsongeschiktheid tussen 51% tot 75% ;

-

op acht maal het basiskapitaal voor het gedeelte van de arbeidsongeschiktheid tussen 76% tot 100%.

Indien de consolidatie van de letsels nog niet is ingetreden wordt zij contractueel beschouwd als definitief uiterlijk drie jaar na de
datum van het schadegeval. Het werkongeschiktheidspercentage wordt dan bepaald in functie van de voorzienbare blijvende
werkongeschiktheid. Voor de vaststelling van de graad van fysiologische werkongeschiktheid mag de schatting van de letsels
voor een lichaamsdeel of een orgaan niet verhoogd worden omwille van reeds bestaande gebrekkige toestand van een ander
lichaamsdeel of orgaan. Letsels aan reeds gebrekkige of functioneel buiten werking zijnde ledematen of organen worden
slechts in aanmerking genomen voor het verschil tussen de staat van het lichaamsdeel of het orgaan voor en na het
schadegeval.
§3 In geval van ziekenhuisopname
Ingeval u gehospitaliseerd bent naar aanleiding van een door deze overeenkomst gewaarborgd schadegeval betalen wij de
dagvergoeding, vermeld in de bijzondere voorwaarden, zolang u in het hospitaal verblijft, voor een maximumperiode van 365
dagen. Deze waarborg neemt aanvang op de dag na het schadegeval..
§4 Kosten voor gezondheidszorg
Op basis van de bewijsstukken , vergoeden wij tot de consolidatie :
-

de kosten van de noodzakelijke medische behandeling die wordt verstrekt of voorgeschreven door een wettelijk
bevoegd arts ;

-

de kosten van behandeling in een ziekenhuis ;

-

de kosten van prothesen, orthopedie en cosmetische chirurgie ;

-

de kosten van het vervoer voor de behandeling.

U hebt recht op vergoedingen en toelagen voor kosten die niet worden gedekt door derden-betalers.
-

Met derde-betalers bedoelen we:
uitkeringen van de ziekte- en invaliditeitsverzekering ;

-

de kosten van medische behandeling die ten laste komen van een motorrijtuigenverzekeraar of van het
Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds ;

-

de terugbetaling van voornoemde kosten in het kader van eerder gesloten groeps-, gezins- of persoonlijke
verzekeringsovereenkomsten ;

-

bedragen verschuldigd door een "arbeidsongevallenverzekering" ;

-

wettelijke uitkeringen ten laste van werkgevers en/of sociale of soortgelijke instellingen; betalingen door openbare centra
voor sociale bijstand.

§5 Andere gewaarborgde kosten
Uw kledingschade, indien u bij een gewaarborgd schadegeval bent betrokken. Indien als dusdanig gestipuleerd binnen de
bijzondere voorwaarden: de dierenartskosten voor uw huisdieren, die zich in het rijtuig bevonden en gewond werden door het
schadegeval.
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6.5

Bepalingen bij schadegeval

Bij gebrek aan een overeenkomst over de aard van de letsels of hun gevolgen wordt de betwisting beslecht door twee
deskundigen, de ene gekozen door u of uw rechthebbende, de andere door ons. Elke partij draagt de kosten en erelonen van
haar eigen deskundige. Zij zullen trachten de betwisting in der minne te regelen. Indien zij niet tot een akkoord kunnen komen,
dan hebben zij steeds het recht samen met het slachtoffer een minnelijke oplossing na te streven. Een minnelijke oplossing is
slechts mogelijk voor zover beide partijen hun schriftelijk akkoord betuigen met de voorgestelde minnelijke procedure (schriftelijk
protocol).

6.6

Vergoedingen

Elke gemachtigde bestuurder van het voertuig is verzekerd:
-

tot € 37.500,00 in geval van overlijden ;

-

tot € 37.500,00 in geval van gedeeltelijke en blijvende invaliditeit ;

-

tot € 150.000,00 in geval van totale en blijvende invaliditeit ;

-

voor een dagvergoeding van € 75,00 ij hospitalisatie ;

-

tot € 7.500,00 voor medische kosten ;

-

tot € 1.500,00 voor kledijkosten ;

-

tot € 375,00 voor dierenartskosten.

In de volgende gevallen betalen wij een voorschot :
-

in geval van blijvende volledige fysiologische werkongeschiktheid, ontvangt u een voorschot van € 75.000,00 ;

-

in geval van blijvende gedeeltelijke fysiologische werk ongeschiktheid, ontvangt u een percentage van het
basiskapitaal berekend in verhouding met uw graad van werkongeschiktheid. Dat voorschot wordt gestort van zodra de
toepasselijke graad van blijvende werkongeschiktheid kan worden bepaald door onze adviserende geneesheer ;

-

bij overlijden dat te wijten is aan het schadegeval en zich voordoet binnen een termijn van maximum 3 jaar te rekenen
vanaf de dag van het schadegeval, vergoeden wij, na afgifte van het overlijdensattest, een voorschot van € 7.500,00
aan uw overlevende samenwonende partner, die niet van tafel en bed gescheiden is en, bij ontstentenis, hoofdelijk,
aan de kinderen die te uwen laste waren.

Wij hebben het recht om aangifte te vragen van de stukken die de hoedanigheid van rechthebbende van het voorschot
aantonen. De kosten en/of vergoedingen die door ons zouden betaald zijn, worden van dit voorschot afgetrokken. Het voorschot
wordt beschouwd als een vooruitbetaling dat van de definitieve schadevergoeding dient afgetrokken te worden. Wanneer de
schadevergoeding definitief is vastgesteld, verbinden wij er ons toe het eventuele saldo binnen de 30 dagen uit te keren.
Speciale kenmerken :
-

Bij niet-naleving van de voorschriften inzake de veiligheidsgordel worden het bedrag van de waarborg en de
schadevergoeding met de helft verminderd. Wij dienen te bewijzen dat de gordel niet werd gedragen en dat er een
oorzakelijk verband met de schade bestaat.

-

Indien het voertuig op het ogenblik van het ongeval een groter aantal personen vervoert dan door de fabrikant wordt
aanbevolen of dan wettelijk is toegestaan, worden het bedrag van de dekking en onze vergoeding verminderd in
verhouding tot het aantal toegelaten personen en het werkelijk aantal vervoerde passagiers, tenzij anders
overeengekomen.

-

Als u op het moment van het ongeval 75 jaar of ouder bent, worden de uitkeringen met de helft verminderd in geval
van overlijden of blijvende arbeidsongeschiktheid.

6.7

Uitsluitingen

Wij verlenen geen tussenkomst voor schadegevallen die zich voordoen in de volgende omstandigheden:
-

wanneer het ongeval te wijten is aan een natuurramp zoals gedefinieerd in artikel 124 §1er van de wet van 4 april 2014 ;
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-

wanneer de schade of de verzwaring van de schade is veroorzaakt door :
-

wapens of toestellen die ontworpen zijn om te ontploffen door de structuur van de atoomkern te wijzigen ;

-

splijtstoffen, radioactieve producten of afvalstoffen of bronnen van ioniserende straling waarvoor de
exploitant van een kerncentrale exclusief verantwoordelijk is. Eveneens uitgesloten, tenzij anders
overeengekomen, is schade of verergering van schade veroorzaakt door enige bron van ioniserende
straling (in het bijzonder enige radio-isotoop) die buiten een kerncentrale wordt gebruikt en die u of een
door u gemachtigde persoon in uw bezit of onder uw hoede heeft.

De waarborg wordt nooit verleend:
-

voor schadegevallen waarvoor krachtens de clausule gedeeltelijk of volledig verhaal mogelijk is krachtens artikels Error!
Reference source not found. van toepassing op de verplichte burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering voor
motorrijtuigen ;

-

wanneer het ongeval zich voordoet tijdens wedstrijden of sportevenementen, met inbegrip van trainingen en proeven ;

-

wanneer het ongeval gebeurt tijdens rally's of soortgelijke evenementen met tijdslimieten of snelheidsnormen, met
inbegrip van trainingen en tests ;

-

wanneer het ongeval zich voordoet tijdens een burgeroorlog of een buitenlandse oorlog, een subversieve actie, een staat
van beleg, misdaden, stakingen, rellen, vechtpartijen of collectief geweld, tenzij u kunt bewijzen dat u daar niet actief aan
hebt deelgenomen ;

-

in geval van rijden onder invloed of strafbare alcoholintoxicatie of een gelijkaardige toestand veroorzaakt door het gebruik
van andere producten dan alcoholhoudende dranken, indien wij een oorzakelijk verband met de schade kunnen
aantonen.

6.8

Uw verplichtingen

U verbindt zich ertoe :
1)

Van ons geen bedragen terug te vorderen welke u reeds uitgekeerd zijn door derde-betalers zoals bepaald in artikel 6.4 ;

2)

ons onmiddellijk in kennis te stellen van elk voorstel voor minnelijke of gerechtelijke besprekingen, onderhandelingen,
schikkingen of deskundigenonderzoeken dat door de aansprakelijke derde, zijn verzekeraar of enige andere organisatie
wordt geïnitieerd, zodat wij daaraan kunnen deelnemen.Niet-naleving van deze voorwaarden kan leiden tot het verlies van
de waarborg en de terugvordering van de eventueel reeds ontvangen vergoeding.

De bewijslast dat de niet-naleving van deze voorwaarden ons schade heeft berokkend, rust echter op ons.
De schade die wij hebben geleden, zal van de schadevergoeding worden afgetrokken.
Het verval zal u steeds betekend worden.
Wij behouden ons het recht om verhaal te nemen op u of op de verzekerde die verantwoordelijk is voor de bewezen fraude, voor wat
betreft onze administratieve en gerechtelijke kosten die werkelijk zijn gemaakt bij de behandeling van een frauduleuze claim. In
ieder geval zal het bedrag van ons verhaal ten minste € 100,00 met een maximum van € 1.500,00 bedragen.

6.9

Subrogatie

Wij treden in uw rechten en vorderingen voor de uitgekeerde vergoedingen in het kader van verplegingskosten, kledijkosten en
dierenartskosten en voor zover als nodig, draagt u aan ons uw vorderingen over van de uitgekeerde of uit te keren sommen:
-

tegen de aansprakelijke derden en hun burgerrechtelijke aansprakelijkheidsverzekeraars ;

-

tegen iedere organisatie die tussenkomt in het kader van de BA-motorrijtuigen.

U verbindt er zich toe de stappen te verrichten en de stukken te ondertekenen die nodig zijn opdat wij in onze vordering zouden
kunnen slagen. Bijgevolg mag u niet verzaken aan om het even welk verhaal zonder ons voorafgaand akkoord. Zo niet wordt de
vergoeding verminderd met het bedrag van de door ons geleden schade.
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7.1

ALGEMENE INFORMATIE

Bescherming van uw persoonsgegevens

Corona Direct Verzekeringen en, in voorkomend geval, uw verzekeringstussenpersoon, verwerken uw persoonsgegevens voor
diverse doeleinden, waaronder het sluiten en uitvoeren van verzekeringsovereenkomsten, het voldoen aan wettelijke
verplichtingen, het evalueren van de klantrelatie, direct marketing en fraudebestrijding. Deze gegevens worden niet langer
bewaard dan nodig is voor de verwerking waarvoor zij zijn verzameld.
Uw persoonsgegevens zullen worden verwerkt door Corona Direct Verzekeringen die verantwoordelijk is voor de verwerking in het
kader van het verzekeringsaanbod. Uw persoonsgegevens kunnen door Corona Direct Verzekeringen, buiten de Europese Unie,
worden gebruikt voor commerciële acties met betrekking tot lopende (niet-ingeschreven) aanbiedingen.
Uw
persoonsgegevens
voor
de
bovengenoemde
doeleinden
kunnen
ook
worden
meegedeeld
aan
ondernemingen die verbonden zijn met Corona Direct Verzekeringen en gespecialiseerde dienstverleners, zoals deskundigen,
herstellers, herverzekeringsondernemingen en Datassur GIE - Meeûsplein, 29 1000 Brussel.
U hebt het recht op toegang tot uw persoonsgegevens waarover wij beschikken en, indien nodig, op correctie of verwijdering van
die gegevens. U kunt ook vragen dat wij sommige van deze gegevens overdragen aan een derde partij of
rechtstreeks aan uzelf. Bovendien kunt u verzoeken om de verwerking te beperken.
Voor de verwerking van persoonsgegevens waarvoor u toestemming heeft gegeven, heeft u het recht om uw toestemming te allen
tijde in te trekken, zonder afbreuk te doen aan de rechtmatigheid van de verwerking op grond van de toestemming die is gegeven
voordat deze werd ingetrokken.
Recht van bezwaar
U hebt het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van bepaalde persoonsgegevens en te allen tijde bezwaar te maken
tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct-marketingdoeleinden.
Meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens, de doeleinden van de verwerking en de uitoefening van uw rechten
kunt u vinden in het privacybeleid van Corona Direct Verzekeringen. U kunt dit handvest raadplegen op
www.coronadirect.be/nl/coronadirect/privacy.

7.2

In geval van problemen

Hebt u opmerkingen over uw verzekeringscontract of bent u het niet eens met de afhandeling van een schadegeval? Leg
uw probleem dan voor aan
Corona Direct Verzekeringen, Dienst contracten Contrats, Karel Rogierplein 11 - 1210
Brussel - Tel 02/244.23.23 - E-mail : serviceclients@coronadirect.be.
Indien u en uw dossierbeheerder bij Corona Direct Verzekeringen niet tot een vergelijk komen, gelieve contact op te nemen met de
Ombudsman van de Verzekeringen, Meeûs Plein 35, 1000 Brussel - Tel 02/547 58 71 - Fax 02/547 59 75 - E-mail:
info@ombudsman.as.
Geschillen in verband met deze contracten kunnen ook voor de bevoegde Belgische rechtbanken worden gebracht.

7.3

Toepasselijke wetgeving

Voor alles wat niet in de algemene en bijzondere voorwaarden is bepaald, wordt de overeenkomst beheerst door het Belgische
recht. Dit geldt ook voor de verjaringstermijn die van toepassing is op elke rechtsvordering en/of geschil dat uit deze
overeenkomst voortvloeit.

7.4

BeCommerce

Wij hebben ons geabonneerd op de BeCommerce label code. Meer informatie hierover vindt u op www.becommerce.be.
Voor nationale en grensoverschrijdende buitengerechtelijke geschillen kunt u ook rechtstreeks terecht bij het door de Europese
Commissie opgerichte ODR-platform. Ga hiervoor naar http://ec.europa.eu/odr/.

