algemene voorwaarden
bij uw autoverzekering
In verstaanbare taal. Dat is echt HEMA.

Dit zijn de Algemene Voorwaarden bij uw HEMA Autoverzekering. Er zijn ook Bijzondere Voorwaarden HEMA
Autoverzekering. Daarin staat welke auto precies verzekerd is en welke verzekeringen u voor die auto heeft
afgesloten.
De Algemene en de Bijzondere Voorwaarden HEMA Autoverzekering horen bij elkaar. De voorwaarden
vormen samen met de door u ondertekende verzekeringsaanvraag de verzekeringsovereenkomst.
Op basis van die informatie en de voorwaarden hebben wij afspraken met u gemaakt.
Voor deze verzekeringsovereenkomst geldt de Belgische wetgeving. In het bijzonder de wet van 25 juni 1992
op de landverzekeringsovereenkomst, de wet van 21 november 1989 over de verplichte aansprakelijkheidsovereenkomst voor motorrijtuigen en haar uitvoeringsbesluiten, de bijbehorende reglementaire bepalingen
en alle andere huidige of toekomstige bepalingen.

Let op!
Burgerlijke Aansprakelijkheid:
Voor wat betreft de verplichte dekking van de Burgerlijke Aansprakelijkheid voor motorrijtuigen, gelden ook
de bepalingen van de modelovereenkomst voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering voor motorrijtuigen, zoals opgenomen in bijlage bij het koninklijk besluit van 14 december 1992 (hierna de “Modelovereenkomst”).
In bijlage bij deze voorwaarden vindt u de volledige tekst van de Modelovereenkomst.
HEMA vindt het belangrijk dat haar klanten begrijpen wat zij lezen. Deze voorwaarden zijn geschreven
in een duidelijk leesbare taal en zijn daardoor verstaanbaar voor iedereen. Echter, deze voorwaarden
dienen enkel als toelichting en verduidelijking
Voor de juridisch verplichte aansprakelijkheidsdekking verwijzen wij u hierbij ook naar de bepalingen zoals
die zijn opgenomen in de Modelovereenkomst. In deze Modelovereenkomst vindt u een uitgebreidere versie
van de voorwaarden. Die is volledig en bij eventuele geschillen zal de Modelovereenkomst dienen als
juridisch document.

versie : 0435 - HEMA_01032012

Kloppen uw gegevens niet meer? Dan kloppen de afspraken misschien ook niet meer. Geef wijzigingen in uw
gegevens daarom zo snel mogelijk aan ons door.
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1. Gemeenschappelijke bepalingen
1.1. Begrippen
Om de tekst verstaanbaar te houden, gebruiken we een aantal begrippen. We gebruiken die in alle voorwaarden die bij uw autoverzekering horen. Ze betekenen net iets meer dan in het dagelijks leven en daarom leggen
we ze even uit. Het gaat om de woorden hieronder:
Auto		

Het voertuig dat in de Bijzondere Voorwaarden omschreven staat.

Aanhangwagen
		
		

Elke aanhangwagen die achter uw auto is vastgemaakt wordt
beschouwd als een deel van uw auto. De in de Bijzondere 		
Voorwaarden omschreven niet-aangekoppelde aanhangwagen.

U		Degene die verzekerd is bij ons. Dat kan degene zijn die de verzekering heeft afgesloten, maar ook iemand anders die volgens
deze voorwaarden verzekerd is.
Ander/anderen		
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Degene met wie u een aanrijding of ongeluk heeft gehad.

Wij		Corona N.V.; met als hoofdzetel Metrologielaan 2, 1130 Brussel,
FSMA 0435.
HEMA Verzekeringen	De tussenpersoon die heeft bemiddeld bij het sluiten van
de verzekering.

1.2. Wat mag u van ons verwachten?
U mag van ons verwachten dat wij:
∞∞ U helpen en oplossingsgericht meedenken.
∞∞ Net als u streven naar veiligheid en een prettige leefomgeving.
∞∞ Ervan uitgaan dat wij elkaar vertrouwen.
∞∞ Samen belang hebben bij correcte premies en een gezonde klantenkring.
∞∞ Regelmatig controles uitvoeren, ook om te voorkomen dat u moet betalen voor fraudeurs.
1.3. Welke informatie hebben wij gebruikt voor de verzekering en onze afspraken met u?
Wij hebben de volgende informatie gebruikt:
∞∞ Het aanvraagscherm op de website. Dat moet u juist en eerlijk ingevuld hebben.
Wij kunnen uw gegevens controleren en u om extra informatie vragen.
∞∞ De Algemene Voorwaarden # Autoverzekering.
∞∞ De Bijzondere Voorwaarden # Autoverzekering.
∞∞ Een volledig ingevulde en ondertekende verzekeringsaanvraag.
∞∞ Andere informatie en verklaringen van u. Wij mogen u daar om vragen.
Wij verzekeren u op basis van de informatie die u ons gegeven heeft toen u de verzekering afsloot.
We gaan ervan uit dat u ons toen de juiste informatie gegeven heeft en dat die informatie nog steeds klopt.
Onze afspraken met u zijn daarop gebaseerd. Als er iets verandert, moet u ons dat laten weten om nog
steeds goed verzekerd te zijn.
1.4. Wat moet u doen als u schadegeval heeft?
Heeft u een schadegeval waarvoor wij moeten betalen? Of heeft een ander van u geëist dat u zijn
schadegeval betaalt? Dan moet u zich aan de volgende afspraken houden:
1.4.1
U moet de schade zo snel mogelijk schriftelijk aan ons melden: uiterlijk binnen de 8 dagen nadat de schade is
gebeurd.
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1.4.2
U moet indien mogelijk de oorzaken, de omstandigheden en de vermoedelijke gevolgen van het
schadegeval vermelden. Ook moet u de naam, de voornamen en de woonplaats van de getuigen en
de benadeelden melden.
1.4.3
U moet als het kan voor de melding van de schade het formulier gebruiken dat wij hebben opgesteld.
U vindt dat formulier op www.hemaverzekeringen.be.
1.4.4
U moet zo snel mogelijk alle nuttige informatie en documenten geven die wij nodig hebben.
Bijvoorbeeld: proces-verbaalnummer, getuigen, tegenpartijen, aanrijdingsformulier.
1.4.5
U moet alle dagvaardingen en alle gerechtelijke en buitengerechtelijke documenten binnen de 48 uur nadat
ze zijn afgeleverd of betekend aan ons bezorgen.
1.4.6
U mag niets doen of zeggen waaruit blijkt dat wij de schade moeten betalen.
U mag ook niet beloven dat wij de schade betalen.
1.4.7
Een bereidwillige medewerking met ons bij schade.
1.5. Waar bent u verzekerd?
U bent verzekerd in België, in elk land van de Europese Gemeenschap, Andorra en Monaco, Vaticaanstad,
Bulgarije, Finland, Hongarije, IJsland, Liechtenstein, Malta, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Roemenië, San-Marino,
Tsjechië, Slovakije, Zweden, Zwitserland, Marokko, Tunesië, Turkije en in de landen die op uw groene kaart
vermeld staan en niet doorstreept zijn. De groene kaart heeft u van ons gekregen.
1.6. Wat verzekeren we?
In de Bijzondere Voorwaarden HEMA Autoverzekering staat welke auto precies verzekerd is, welke
waarborgen u voor die auto heeft afgesloten en de bedragen die wij maximaal vergoeden.
Is uw auto bij de garage voor onderhoud, herstellingen of een technische keuring? En krijgt u een tijdelijke
vervangwagen? Dan geldt de Burgerlijke Aansprakelijkheidsverzekering ook voor de vervangwagen als die
niet verzekerd is. De verzekering van een vervangwagen mag niet meer dan 30 kalenderdagen duren vanaf
de dag dat u niet meer met uw eigen auto kan rijden.

1.7. Wat verzekeren we niet?
1.7.1 Schade door terrorisme
Heeft u schade door terrorisme? Dan betalen we niet altijd voor alle schade. We betalen de schade alleen als
een onafhankelijk comité heeft bepaald dat het inderdaad om terrorisme gaat. In de wet van 1 april 2007 staat
dat de regering zo’n comité moet instellen.
Heeft het comité bepaald dat het om terrorisme gaat? Dan bepaalt het comité hoeveel schade er in totaal is.
Als de totale schade in werkelijkheid hoger is dan € 1 miljard, krijgt u niet al uw schade vergoed. Bij terrorisme
werken wij namelijk samen met andere verzekeraars. Dat doen we in de vereniging VZW TRIP. De leden van
die vereniging betalen samen maximaal € 1 miljard per jaar voor schade door terrorisme. Dat bedrag is een
maximum voor alle slachtoffers samen. Op www.tripvzw.be vindt u meer informatie.
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1.7.2 Kernenergie
We vergoeden geen schade door een atoomkernreactie. Het maakt daarbij niet uit hoe die reactie is ontstaan.
Een atoomkernreactie is bijvoorbeeld een kernfusie of radioactiviteit.

1.8. Welke regels gelden voor het betalen van uw premie?
Hieronder leest u hoe we de premie voor uw autoverzekering berekenen. En welke regels er zijn voor
de premiebetaling.
1.8.1. Hoe berekenen we de verzekeringspremie?
Zo berekenen wij uw premie:
∞∞ Elk jaar berekenen wij per onderdeel van de verzekering uw premie voor het volgende jaar.
Dat doen wij met de informatie die u ons heeft gegeven.
∞∞ De premie voor de verzekering is de optelsom van de premies voor alle onderdelen.
Daar tellen wij de taksen, bijdragen en kosten bij op.
1.8.2. Zo betaalt u de premie
∞∞ U betaalt de premie elke maand via bankdomiciliëring.
∞∞ U geeft ons toestemming om het maandbedrag van uw rekening te halen. Daarvoor vult u een
domiciliëringsopdracht in die u ook ondertekent.
∞∞ Op uw rekening staat voldoende geld om de premie te betalen.
∞∞ Rond dezelfde dag elke maand halen we de premie voor de volgende maand van uw rekening.
1.8.3. Wat als u niet betaalt of te laat betaalt?
U moet de premie altijd op tijd betalen. Betaalt u te laat? Dan krijgt u eerst nog een betalingsherinnering van
ons en daarna een aanmaning. Heeft u twee weken nadat wij uw aanmaning hebben verstuurd nog steeds
niet betaald? Dan sturen wij u een opzegging per aangetekende brief of deurwaardersexploot.
Die opzegging gaat in na een termijn van 15 dagen. Dan bent u vanaf de 16e dag daarna niet meer verzekerd.
Betaalt u de allereerste premie te laat? Dan gaat uw verzekering pas in na ontvangst van de eerste betaling.
Wij houden ons het recht voor om de administratieve of gerechtelijke kosten die wij effectief hebben gemaakt
voor de vordering van niet-betaalde premies op u te verhalen.
1.8.4. Bonus-malusregeling
De regels in dit artikel gelden voor:
∞∞ De Burgerlijke Aansprakelijkheid.
∞∞ De Kleine Omnium.
∞∞ De Volledige Omnium.
1.8.4.1
Elk jaar dat u verzekerd bent, daalt u één graad op de gradenschaal. U krijgt dan korting op uw premie voor
Burgerlijke Aansprakelijkheid en omnium. Had u op een bepaald moment schade? Dan stijgt u vanaf het
volgende jaar op de gradenschaal. U moet dan meer premie betalen. U stijgt met vijf graden per schadegeval.
In het voorbeeld hieronder ziet u hoe de bonus-malusregeling werkt.
Voorbeeld
U ondertekent uw autoverzekering op 1 oktober 2011. Van 1 oktober 2011 tot 1 oktober 2012 heeft u geen schade.
U gaat dan op 1 oktober 2012 een graad omlaag. U betaalt vanaf die datum dus minder premie.
Op 15 december 2012 krijgt u een ongeluk. U heeft schade. Daardoor stijgt u op 1 oktober 2013 op de gradenschaal. U betaalt vanaf die datum dus meer premie. Als u van 1 oktober 2013 tot 1 oktober 2014 geen schade
heeft, gaat u op 1 oktober 2014 een graad omlaag. Uw premie daalt dan weer.
Dit voorbeeld laat zien dat een schade verwerkt wordt op de jaarlijkse vervaldag van uw verzekering.
In het voorbeeld is dat 1 oktober. Pas dan verandert de premie.
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Gradenschaal
en de bijbehorende premies
Huidige
graad

Premieniveau
ten opzichte van
basisniveau

22

240%

21

200%

20

180%

19

170%

18

160%

17

150%

16

140%

15

130%

14

120%

13

110%

12

100%

11

94%

10

87%

9

82%

8

77%

7

73%

6

70%

5

66%

4

63%

3

59%

2

55%

1

54%

0

51%
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1.8.4.2
Alleen schadegevallen waarvoor wij een schadevergoeding voor de waarborg Burgerlijke Aansprakelijkheid
hebben uitbetaald of moeten uitbetalen tellen mee voor een stijging in de gradenschaal. Vergoedingen voor
de bescherming van de zwakke weggebruiker (objectieve aansprakelijkheid) worden niet meegeteld.
1.8.4.3
Toetreding tot de gradenschaal gebeurt in graad 11. Wij houden daarnaast rekening met uw aantal opeenvolgende jaren zonder schadegeval ‘in fout’ en het aantal jaren bewezen rijervaring.
1.8.4.4
De graden 0 of 22 zullen nooit overschreden worden. Ongeacht het aantal jaren zonder schadegeval of het
aantal schadegevallen. Heeft u vier jaar geen schadegeval veroorzaakt en staat u nog steeds op een hogere
graad dan 11? Dan wordt u automatisch teruggebracht naar de basisgraad 11.
1.8.4.5
Heeft u de afgelopen 5 jaar een autoverzekering gehad bij een andere verzekeraar in de Europese Unie?
Dan heeft u van hem een overzicht gekregen van de schadegevallen die u gehad heeft. U moet ons dat
schadeattest bezorgen. Doet u dat niet? Of geeft u ons een overzicht over minder dan 5 jaar? Dan mogen wij
de premie verhogen. Als u schadegevallen heeft gehad die niet op het overzicht staan, moet u ons dat ook
vertellen.
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1.8.4.6
Had u een schadegeval, maar blijkt achteraf dat u daardoor geen hogere premie hoefde te betalen?
Dan betalen wij u de premie terug die u te veel heeft betaald. Is de verbetering meer dan een jaar na de
toekenning van de verkeerde graad gebeurd? Dan wordt het door ons betaalde bedrag verhoogd met
de wettelijke interest.
1.8.4.7
Verandering van auto heeft geen invloed op uw graad in de gradenschaal.
1.8.4.8
Bij opzegging van de overeenkomst ontvangt u van ons binnen 15 dagen de nodige informatie over uw
schadeverleden.
1.9. Verandering van maatschappij
Wij mogen de overeenkomst die wij met u hebben gesloten, op elk moment aan een andere verzekeraar
overdragen. Dat mag alleen als we daarvoor de toestemming krijgen van de FSMA en als we voldoen aan alle
eisen die de wet van 9 juli 1975 over de controle van verzekeringsondernemingen aan zo’n overdracht stelt.
1.10. Wanneer start uw verzekering?
Uw verzekering start op de startdatum die in uw Bijzondere Voorwaarden staat en geldt voor één jaar.
De verzekering wordt elk jaar automatisch met één jaar verlengd.
Voor uw verzekering begint, hebben wij altijd een door u ondertekende verzekeringsaanvraag nodig.
De verzekering begint pas nadat wij uw eerste premie via domiciliëring ontvangen hebben.
Let op: lukt het niet om de eerste keer premie van uw rekening af te halen? Dan bent u achteraf nooit
verzekerd geweest.
1.11. Wanneer stopt uw verzekering?
1.11.1
U mag uw verzekering op elk moment stopzetten met een opzegtermijn van 2 maanden. U doet dat
aangetekend. De premie die u te veel heeft betaald, storten wij dan op uw rekening terug.
1.11.2
Wij kunnen de verzekering stopzetten in de volgende gevallen:
∞∞ Als u ons expres verkeerde informatie heeft gegeven toen u de
verzekering sloot. Of als vaststaat dat sprake is van fraude, oplichting of
bedrog. Wij sturen u dan een brief waarin we uw verzekering opzeggen.
In die brief staat vanaf welke datum u niet meer bij ons bent verzekerd.
∞∞ Wanneer u vaker dan normaal schades BA meldt. Wij zoeken dan met
u naar een oplossing of maken afspraken voor de toekomst. Is er geen
verbetering of wilt u niet meewerken? Dan kunnen wij uw verzekering
opzeggen.
∞∞ Als u geen geldig keuringsbewijs voor uw voertuig kunt voorleggen.
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1.11.3
De verzekering wordt stopgezet of geschorst in de volgende gevallen:
∞∞ Als uw auto door de overheid wordt opgevorderd.
∞∞ Wordt iemand anders de eigenaar van uw auto, dan stopt de
verzekering 16 dagen na de overdracht.
∞∞ Als u langer dan 6 maanden in het buitenland gaat wonen.
U moet dat zo snel mogelijk aan ons laten weten.
∞∞ Als u zoveel schade had dat uw auto niet meer hersteld kon worden.
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1.12. Wat als u overlijdt?
Als u als verzekeringsnemer overlijdt, loopt de verzekering verder. Uw erfgenamen zijn verplicht de premies
te betalen. Uw erfgenamen kunnen de verzekering aangetekend opzeggen. Ook wij kunnen uw erfgenamen
schriftelijk laten weten dat we de verzekering stopzetten binnen de 3 maanden na kennisneming van het
overlijden.

1.13. Heeft u vragen of klachten?
1.13.1
Heeft u een vraag of een klacht over deze verzekering? Dan kunt u ons dat schriftelijk laten weten.
Stuur uw brief naar:
HEMA Verzekeringen
T.a.v. de directie
Metrologielaan 2
1130 Brussel
Tel 02/244.22.16
Fax 02/406.95.15
klantendienst@hemaverzekeringen.be
Komen u en uw dossierbeheerder bij HEMA Verzekeringen niet tot een vergelijk, dan kunt u zich wenden tot:
Ombudsman van de Verzekeringen
de Meeûsplantsoen 35
1000 Brussel
Tel 02/547 58 71
Fax 02/547 59 75
info@ombudsman.as
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1.13.2
Vecht u de bepalingen in het verzekeringscontract of in deze Algemene Voorwaarden aan? Dan beslist de rechter wie er gelijk heeft.
1.13.3
Het verzekeringscontract en deze Algemene Voorwaarden vallen onder het Belgisch recht en de bevoegde Belgische rechtbanken. Krijgt u een conflict over deze
overeenkomst? Of eist iemand geld van u door deze overeenkomst? Dan gelden
de verjaringstermijnen van het Belgisch recht. Een verjaringstermijn is de periode
waarin u met een conflict naar de rechter kunt gaan.
1.14. Mededelingen en kennisgevingen
Wij sturen al onze briefwisseling voor u naar het meest recente adres dat u ons gegeven heeft.
U kunt de voor ons bestemde briefwisseling naar onze hoofdzetel in België sturen.
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2. Burgerlijke Aansprakelijkheid (Verzekering voor schade aan anderen)
2.1. Waarvoor bent u verzekerd?
U bent verzekerd voor Burgerlijke Aansprakelijkheid. Dat betekent dat wij betalen als u verantwoordelijk bent
voor schade die uw verzekerd voertuig aan anderen toebrengt. In deze Algemene Voorwaarden leest u wat
we daarmee bedoelen. In de wet van 21 november 1989 over de verplichte aansprakelijkheidsverzekering voor
motorrijtuigen staat wat wij minstens moeten verzekeren. We betalen bij elke situatie die in die wet staat. Ook als
in deze Algemene Voorwaarden iets anders vermeld staat. Maar soms mogen we het bedrag achteraf wel van
u terugeisen. Wanneer we dat mogen doen, leest u in punt 2.6.2.
Let op!
Voor de verplichte verzekering van de Burgerlijke Aansprakelijkheid voor motorrijtuigen gelden de bepalingen van de modelovereenkomst voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering voor motorrijtuigen, zoals
opgenomen in bijlage bij het Koninklijk Besluit van 14 december 1992 (hierna: de Modelovereenkomst).
In de bijlage bij deze Algemene Voorwaarden vindt u de volledige tekst van de Modelovereenkomst.
HEMA vindt het belangrijk dat haar klanten begrijpen wat zij lezen. Deze voorwaarden zijn geschreven in
een duidelijk leesbare taal en zijn daardoor verstaanbaar voor iedereen. Echter, deze voorwaarden dienen
enkel als toelichting en verduidelijking
Voor de juridisch verplichte aansprakelijkheidsdekking verwijzen wij u hierbij ook naar de bepalingen zoals
die zijn opgenomen in de Modelovereenkomst. In deze Modelovereenkomst vindt u een uitgebreidere versie
van de voorwaarden. Die is volledig en bij eventuele geschillen zal de Modelovereenkomst dienen als juridisch
document.
2.2. Voor wie geldt deze verzekering?
De verzekering geldt voor alle personen hieronder. We spreken die personen in het vervolg van deze Algemene
Voorwaarden aan met ‘u’.
1. Degene die deze verzekering sluit.
2. Degene die de auto voor zichzelf gebruikt (eigenaar of persoon aan wie u de auto toevertrouwd heeft).
3.	Degene die de auto tijdelijk in zijn bezit heeft, maar die niet voor zichzelf gebruikt (houder). Bijvoorbeeld
een garagist.
4. De bestuurder van de auto.
5. De mensen die in de auto meerijden (passagiers).
En ook:
6.	De werkgever van al die personen. Maar alleen als hij volgens de wet aansprakelijk is voor de schade die
zij veroorzaken.
2.3. Voor welk voertuig geldt deze verzekering?
Deze verzekering geldt voor de auto die in de Bijzondere Voorwaarden vermeld staat. Is uw auto onbruikbaar
en krijgt u een vervangwagen? Dan geldt deze verzekering ook voor die vervangwagen als die niet verzekerd
is. Die vervangwagen wordt maximaal 30 opeenvolgende dagen verzekerd.
2.4. Welke schade aan anderen vergoeden we?
2.4.1. Schade bij anderen, veroorzaakt door uw auto
Wij vergoeden de schade die uw auto veroorzaakt aan andere mensen of hun eigendommen.
Per schade betalen we maximaal:
∞∞ Een onbeperkte vergoeding voor de lichamelijke schade (tenzij dat door een Koninklijk Besluit
gewijzigd wordt).
∞∞ € 100.000.000 voor schade aan andermans eigendom.
∞∞ € 2.500 per passagier voor kleding en bagage.
We vergoeden daarbovenop nog de interest die wij volgens de wet namens u aan anderen moeten betalen.
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Heeft uw auto schade veroorzaakt in een land waar ze volgens de wet een lager bedrag verzekeren?
Dan vergoeden we toch conform de ruimere dekking van de Belgische wet.
2.4.2. Schade als u gewonden vervoert
Vervoert u kosteloos een door een verkeersongeval gewonde persoon en is daardoor de bekleding van uw
auto vuil gemaakt? Dan betalen we de kosten van de reiniging en de herstelling van de binnenbekleding van uw
auto. Er is geen vrijstelling. U hoeft dus niet zelf een deel van de extra kosten te betalen.
2.4.3. Schade bij anderen door een auto die u sleept
Sleept u gratis een andere auto? En veroorzaakt die andere auto schade aan andere mensen of hun eigendom?
Dan vergoeden wij de schade.
2.4.4. Wanneer u als verzekeringsnemer occasioneel een voertuig van iemand anders bestuurt die niet
verzekerd is.
We vergoeden de schade wanneer u occasioneel een voertuig van iemand anders bestuurt.
Op voorwaarde dat u geen vervoer tegen betaling uitvoert.
2.4.5. Kosten voor een rechtszaak
Soms betalen we nog meer dan schade aan anderen of aan hun eigendom, zoals de kosten van rechtszaken en
rechtsbijstand. Maar alleen als we daarvoor de opdracht of toestemming hebben gegeven.
2.4.6. Wat betalen we nog meer?
Veroorzaakt uw auto schade in het buitenland? En neemt de buitenlandse overheid uw auto in beslag of
wordt u aangehouden? Dan moet u soms een bedrag betalen om vrij te komen of om uw auto terug te krijgen.
Wij betalen dat bedrag tot € 62.500. Zodra de buitenlandse overheid dat bedrag terugbetaalt, moet u op onze
vraag alle formaliteiten voor de terugbetaling vervullen.
2.5. Welke schade vergoeden we niet?
Hieronder leest u welke schade we niet vergoeden. Maar er zijn meer situaties waarin we niet vergoeden. Die vindt
u in het hoofdstuk Gemeenschappelijke bepalingen van deze voorwaarden en in de Modelovereenkomst.
De volgende schades vergoeden wij niet:
∞∞ Schade aan de bestuurder van de auto die het ongeluk veroorzaakt.
∞∞ Schade aan uw auto.
∞∞ Schade aan vervoerde goederen, kleding en bagage van meer dan € 2.500.
∞∞ Schade aan vervoerde goederen, kleding en bagage van inwonende gezinsleden die bij het ongeluk
niet gekwetst zijn.
∞∞ Schade door lading veroorzaakt tijdens in- of uitladen.

voorwaarden
in verstaanbare
taal

altijd lage
premies
Blad 11 van 33

2.6. Hoe behandelen we schade?
Wij mogen zelf bepalen hoe wij de schade regelen met de persoon die schade heeft.
2.6.1. Wat bij strafrechtelijke vervolging?
Als een schadegeval leidt tot een strafrechtszaak tegen u mag u zichzelf verdedigen. U bent verplicht persoonlijk te verschijnen wanneer de rechtbank u dat vraagt. De kosten van de rechtszaak en rechtsbijstand moet u zelf
betalen, tenzij u de waarborg rechtsbijstand heeft.
Boetes, minnelijke schikkingen, opdeciemen en de gerechtskosten voor strafzaken betalen we niet.
2.6.2. Soms moet u de schade aan ons terugbetalen
Soms mogen wij de schade, de gerechtskosten en interest die we moeten vergoeden van u of van de bestuurder terugeisen. Dat mag in de volgende situaties:
∞∞ Als u ons expres verkeerde informatie heeft gegeven toen u de verzekering sloot of daarna.
∞∞ Als vaststaat dat er sprake is van fraude, oplichting of bedrog.
∞∞ Als u een bestuurder jonger dan 23 jaar in uw wagen laat rijden en hij veroorzaakt een ongeval: maximaal
€ 500. Als het ongeval plaatsvond tussen vrijdagavond 22.00 uur en maandagmorgen 06.00 uur: maximaal
€ 1.000.
∞∞ Als u de schade met opzet heeft veroorzaakt. Of als de schade ontstond doordat u roekeloos reed.
∞∞ Toen u de auto bestuurde, was u in staat van dronkenschap.
∞∞ Als u meedoet aan snelheids-, regelmatigheids- of behendigheidsritten of wedstrijden.
∞∞ Toen u de auto bestuurde, had u geen geldig rijbewijs.
∞∞ Als u geen geldig keuringsbewijs voor de auto kunt voorleggen.
∞∞ Als er meer mensen meerijden dan volgens de wet mag.
∞∞ Als de bestuurder uw auto gebruikte zonder uw toestemming.
∞∞ Als u zich niet aan de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden houdt en dat voor ons nadelig is.
2.6.3. Zwakke weggebruiker
Bij een verkeersongeval met uw auto vergoeden wij altijd de lichamelijke schade aan voetgangers,
fietsers en inzittenden.
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3. Kleine Omnium
Deze verzekering is alleen van toepassing als ze in de Bijzondere Voorwaarden staat vermeld.
3.1. Waarvoor bent u verzekerd?
U bent verzekerd voor schade aan de auto voor het maximumbedrag dat in de Bijzondere
Voorwaarden HEMA Autoverzekering vermeld staat.
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3.2. Wat verzekeren we?
We vergoeden schade aan de verzekerde auto door één van de oorzaken hieronder.
Ook als uw auto door de schade totaal verlies verklaard wordt.
Waarborg Brand
∞∞ Schade door brand.
∞∞ Schade door vuur.
∞∞ Schade door ontploffing.
∞∞ Schade door steekvlammen.
∞∞ Schade door bliksem.
∞∞ Schade door kortsluiting.
∞∞ Schade door blussingswerken na brand.
Waarborg Diefstal
∞∞ Schade door diefstal of een poging tot diefstal.
Waarborg Glasbreuk
∞∞ Schade doordat uw voorruit, achterruit, zijruiten of het glas van uw schuifdak breekt.
∞∞ Schade aan het koetswerk door de glasbreuk.
Waarborg Schade door natuurkrachten en contact met dieren
∞∞ Schade door rotsinstortingen.
∞∞ Schade door van rotsen vallende stenen.
∞∞ Schade door grondverschuiving.
∞∞ Schade door lawine.
∞∞ Schade door sneeuwdruk.
∞∞ Schade door storm met een bewezen windsnelheid van meer dan 100 km/uur.
∞∞ Schade door een orkaan.
∞∞ Schade door hagel.
∞∞ Schade door vloed.
∞∞ Schade door een overstroming.
∞∞ Schade door een aardbeving.
∞∞ Schade door een vulkaanuitbarsting.
∞∞ Schade doordat u botst met vogels, loslopende dieren of wilde dieren die de weg oversteken.
3.3. Wat verzekeren wij niet?
3.3.1
Hieronder leest u welke schade we niet vergoeden en welke de uitzonderingen zijn. Maar er zijn meer situaties
waarin we de schade niet vergoeden. Die vindt u in het hoofdstuk Gemeenschappelijke bepalingen in deze
Algemene Voorwaarden.
3.3.2
We vergoeden geen schade die is veroorzaakt door het vervoer of door het laden en lossen van ontvlambare
of ontplofbare stoffen. Bij kleine hoeveelheden voor eigen huishoudelijk gebruik vergoeden we de schade wel.
Bijvoorbeeld een gasfles of een reserve benzineblik.
3.3.3
We vergoeden geen schroei- of smeltschade.
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3.3.4
We vergoeden geen diefstal of schade aan vervoerde goederen en voorwerpen.
3.3.5
We vergoeden geen schade door vandalisme.
3.3.6
We vergoeden geen schade als de auto niet op slot was. Of als de auto werd achtergelaten met de ruiten, kofferbak of het dak open. We vergoeden ook niet als de sleutels
op een zichtbare plaats werden achtergelaten. Of als het alarmsysteem van uw auto niet
ingeschakeld was. Als de auto in een individuele garage geparkeerd stond en de deur op
slot was, vergoeden we wel.
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3.3.7
We vergoeden geen diefstal, opzettelijke vernieling of beschadiging door u of door
personen die bij u inwonen.
3.3.8
We betalen niet voor schade doordat uw antenne, achteruitkijkspiegel, embleem, ruitenwisser of wieldop zijn
gestolen of beschadigd. Als uw auto in een afgesloten garage geparkeerd stond en als er in die garage werd
ingebroken, betalen we wel.
3.3.9
We vergoeden geen diefstal, vernieling of beschadiging van telefoons of van audiovisuele apparaten.

3.3.10
We vergoeden geen schade door het breken van het glas van lampen en spiegels.
3.4. Wat verzekeren we ook niet?
Hieronder leest u wanneer we de schade zeker niet vergoeden. U krijgt geen vergoeding als u zich niet aan
de voorwaarden houdt en dat nadelig is voor ons. U krijgt ook geen vergoeding als u niet eerlijk tegen ons bent
geweest. Of als u ons verkeerde informatie heeft gegeven. Wij mogen onze administratieve of gerechtelijke
kosten voor de behandeling van frauduleuze schadeaangiften op u verhalen.
3.4.1. Opzet
Als de schade uw eigen schuld was en u wist wat u deed. Bijvoorbeeld als u wist dat er waarschijnlijk schade
zou ontstaan. Of als u wist dat u waarschijnlijk schade kon voorkomen, maar dat niet gedaan heeft.
3.4.2. Geen geldig rijbewijs
Als u als bestuurder volgens de wet niet mocht rijden, is de schade niet verzekerd.
Bijvoorbeeld:
∞∞ U heeft geen geldig rijbewijs of uw rijbewijs is ingetrokken.
∞∞ U rijdt met een voertuig waarvoor u geen geldig rijbewijs heeft.
3.4.3. Intoxicatie of dronkenschap
Schade als u alcohol heeft gedronken, drugs heeft gebruikt of medicijnen heeft ingenomen. En als u
daardoor uw auto niet goed kon besturen. Of als het volgens de wet verboden is om in dat geval te rijden.
3.4.4. Verhuur
Schade als u uw auto verhuurt of als u personen vervoert voor geld. Als u carpoolt, bent u wel verzekerd.
Ook als u daar geld voor vraagt.

3.4.5. Wedstrijden
Schade als u meedoet aan snelheids-, regelmatigheids- of behendigheidritten of wedstrijden.
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3.4.6. Inbeslagname
Schade omdat uw auto door een Belgische of buitenlandse overheid in beslag is genomen.
3.4.7. Waardeverlies
Schade doordat uw auto minder waard wordt, bijvoorbeeld na inbraak of na een ongeluk.
3.5. Hoe behandelen we schade?
3.5.1. Wat moet u doen bij schade?
U moet ons de schade laten vaststellen vóór u uw auto laat repareren. Wij kunnen daarvoor een deskundige
aanstellen.
U mag uw auto meteen laten repareren, dus zonder dat wij de schade hebben vastgesteld.
U moet ons dan achteraf wel een factuur bezorgen. Dat mag:
∞∞ Als u een noodreparatie laat doen, omdat u anders niet meer met uw auto kunt rijden.
∞∞ Als het gevaarlijk voor het verkeer of voor uw auto is om verder te rijden. En dit voor zover de herstelling
van de schade minder dan € 625 (incl. BTW) kost.
3.5.2. Welk bedrag vergoeden wij?
We betalen maximaal het bedrag dat u verzekerd heeft. De wijze waarop wij de waarde berekenen wordt
beschreven in de Bijzondere Voorwaarden van uw HEMA Autoverzekering.
3.5.2.1. Gedeeltelijke schade
Met ‘gedeeltelijke schade’ bedoelen we:
∞∞ Schade die te herstellen is en waarbij het technisch verantwoord is om dat te doen.
∞∞ Schade die het waard is om te laten herstellen. Om dat te berekenen trekken we de waarde van het wrak
af van de waarde die de auto had net vóór de schade. Als de herstelkosten lager zijn dan dat bedrag, is
de auto het waard om te laten herstellen.
Gedeeltelijke schade betalen we integraal. U moet ons daarvoor het expertiseverslag en de factuur van de
hersteller geven. In het expertiseverslag staat wat er hersteld moet worden. Op de factuur staat wat er echt
hersteld is. Als die twee beschrijvingen overeenkomen, betalen we de hele factuur. De factuur moet dus
gedetailleerd zijn.
3.5.2.2. Totaal verlies
We spreken van totaal verlies:
∞∞ Als de herstelling van het omschreven voertuig technisch niet meer verantwoord is.
∞∞ Als de herstellingskosten hoger zijn dan de waarde van het omschreven voertuig vlak voor het schadegeval,
verminderd met de waarde van het wrak.
∞∞ Als het omschreven voertuig tot 30 dagen na de diefstal niet wordt teruggevonden.
Bij totaal verlies vergoeden wij de waarde van het rijtuig , verminderd met de waarde van het wrak.
De verzekerde kan de verkoop van het wrak aan ons overlaten. In dat geval wordt de waarde van het
wrak niet in mindering gebracht.

3.5.2.3. Diefstal
Was uw auto gestolen? En wordt hij teruggevonden na 30 dagen of later? Dan mag u kiezen of u de auto
terugneemt of niet. Hieronder staan de gevolgen:
∞∞ Neemt u de auto terug? Dan moet u het bedrag terugstorten dat u van ons voor de schade had gekregen.
Als er nog herstellingskosten zijn, betalen wij die wel.
∞∞ Neemt u de auto niet terug? Dan mag u het bedrag houden dat u van ons voor de schade had gekregen.
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3.5.3. Wat krijgt u nog meer van ons terug?
Soms betalen we een hoger bedrag dan de verzekerde waarde van uw auto. Dat doen we in de volgende
gevallen:
3.5.3.1. Welke accessoires zijn verzekerd?
We betalen als accessoires beschadigd zijn of verloren gaan. We betalen per schadegeval maximaal 10%
van de verzekerde waarde van uw auto.
3.5.3.2. Wanneer vergoeden wij de BTW?
∞∞ Heeft u gedeeltelijke schade? Dan betalen wij u ook de BTW op de herstellingskosten terug. U krijgt alleen de BTW
van ons terug die u niet van de Federale Overheidsdienst Financiën kunt terugkrijgen. U moet ons de factuur van
de hersteller zo snel mogelijk bezorgen, zeker binnen de 6 maanden nadat een deskundige de waarde van uw
schade heeft bepaald.
∞∞ Laat u uw auto niet herstellen en koopt u een andere auto? Dan krijgt u van ons de BTW terug die u voor die
andere auto betaalt. U moet ons de factuur van die andere auto zo snel mogelijk bezorgen, zeker binnen de
6 maanden nadat een deskundige de waarde van uw schade heeft bepaald. Er is wel een maximumbedrag
dat u terugkrijgt: maximaal het bedrag van de BTW die u zou moeten betalen als u de auto zou laten herstellen.
∞∞ Is uw auto het niet meer waard om te laten herstellen of is uw auto gestolen? En koopt u een andere auto?
Dan krijgt u van ons de BTW terug die u voor die andere auto betaalt. U moet ons de factuur van die andere
auto zo snel mogelijk bezorgen, zeker binnen de 6 maanden nadat een deskundige de waarde van uw schade
heeft bepaald. Er is wel een maximumbedrag dat u terugkrijgt: maximaal het bedrag van de BTW die u zou
moeten betalen als u de auto zou laten herstellen.
∞∞ Is de andere auto die u koopt een tweedehands auto? Dan betaalt u een ander BTW-bedrag, omdat de BTW
alleen berekend wordt op een forfaitaire winstmarge van 15%. We betalen u alleen de BTW terug die u echt
betaald heeft.
∞∞ Koopt u een tweedehands auto van een particulier? Dan betaalt u daar geen BTW voor en krijgt u van ons dus
geen BTW terug.
∞∞ Is uw auto het niet meer waard om te laten herstellen of is uw auto gestolen? En verzekert u uw nieuwe auto
opnieuw bij ons? Dan betalen wij ook deze kosten terug:
		 De kosten om een nieuwe nummerplaat aan te vragen.
		 De kosten om de nieuwe auto in het verkeer toe te laten (inverkeerstellingstaks).
3.5.3.3. Antidiefstalsysteem
Als u schade heeft aan uw alarmsysteem of als dat verloren gaat. Dan vergoeden wij de schade of de waarde
van een identiek antidiefstalsysteem.
3.5.3.4. Bijkomende vergoedingen
In de volgende gevallen betalen we tot maximaal € 750 (incl. BTW):
3.5.3.4.1.
We betalen de kosten van de bewaking en het vervoer van uw auto naar de dichtstbijzijnde garage.
3.5.3.4.2.
We betalen het vervoer van uw auto naar een adres in België. Alleen als wij daarvoor vooraf toestemming
hebben gegeven.

3.5.3.4.3.
Wij betalen eventuele douanerechten als uw auto met onze toestemming in het buitenland is achtergebleven.
3.5.3.4.4.
Bij een schadegeval buiten België betalen we de kosten voor het vrijmaken van de rijweg.
3.5.3.4.5.
Als door een verzekerde schade de nummerplaat onbruikbaar is, betalen we de kosten van de aanvraag van een
nieuwe nummerplaat.
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3.5.3.4.6.
Wij betalen de kosten van de verplichte technische keuring door de auto-inspectie na herstelling van uw auto
ten gevolge van een gedekt schadegeval.
3.5.4. Hoeveel moet u zelf betalen?
Als u schade heeft, moet u soms een vrijstelling zelf betalen. Een overzicht:
∞∞ Brand:
Geen vrijstelling
∞∞ Diefstal:
Vrijstelling van € 250, tenzij bij totaal verlies na diefstal uw volgende auto opnieuw bij HEMA Verzekeringen
verzekerd wordt.
∞∞ Glasbreuk:
Geen vrijstelling als de herstelling door # Verzekeringen geregeld wordt. Anders is er een vrijstelling
van 20% op de herstelkosten.
∞∞ Contact met loslopende dieren:
Geen vrijstelling
∞∞ Natuurkrachten:
Geen vrijstelling

3.5.4.1. Wat doen we als we over de schade van mening verschillen?
U vraagt aan een deskundige hoe groot de schade is en wij vragen dat aan een andere deskundige.
Als die deskundigen niet tot een overeenstemming komen, benoemen ze een derde deskundige.
Die zal als scheidsrechter over het geschil beslissen.
U heeft ook het recht om het geschil voor de rechtbank in België te brengen. Dan zal de rechter een deskundige
aanduiden. U betaalt de kosten voor de door u aangestelde deskundige. Wij betalen de kosten van de door
ons aangestelde deskundige. We betalen allebei de helft van de kosten van de derde deskundige of van de
gerechtsdeskundige.
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4. Volledige Omnium
Deze verzekering is alleen van toepassing als ze in de Bijzondere Voorwaarden vermeld staat.
4.1. Waarvoor bent u verzekerd?
U bent extra verzekerd voor schade aan de auto die in de Bijzondere Voorwaarden van uw HEMA
Autoverzekering beschreven staat. Voor die extra verzekering gelden dezelfde voorwaarden als voor
de Kleine Omnium. Ook de onderstaande voorwaarden zijn van toepassing:
4.2. Welke schade vergoeden we extra?
We vergoeden de schade aan uw auto door deze oorzaken:
∞∞ Schade die het gevolg is van een ongeval.
∞∞ Schade door daden van kwaadwilligheid van iemand anders.
∞∞ Schade veroorzaakt tijdens het vervoer per spoor, te water of in de lucht.
4.3. Wat verzekeren we niet?
Hieronder leest u wanneer we de schade nooit vergoeden. Maar er zijn meer situaties waarin we de schade niet
vergoeden. Die vindt u in het hoofdstuk Gemeenschappelijke bepalingen van deze voorwaarden.
Wij verzekeren niet:
∞∞ Schade door slijtage of door slecht onderhoud.
∞∞ Schade aan de banden. Is er tegelijkertijd andere verzekerde schade? Dan betalen we wel.
∞∞ Schade door het vervoer van dieren en lading.
∞∞ Schade door lading veroorzaakt tijdens het in- of uitladen.
∞∞ Schade aan lading of bagage.
∞∞ Schade die ontstaat door een constructiefout of door een mechanisch defect van uw auto.
∞∞ Schade na een ongeval die enkel bestaat uit een mechanisch defect van uw auto.
∞∞ Schade doordat uw auto niet in orde is met de geldende reglementering voor de technische controle.
4.3.1. Hoeveel moet u zelf betalen?
Als u schade heeft, moet u altijd € 250 zelf betalen, tenzij u bij totaal verlies uw volgende auto opnieuw
bij HEMA Verzekeringen verzekert.
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5. Verzekering Rechtsbijstand
Deze verzekering is alleen van toepassing als ze in de Bijzondere Voorwaarden vermeld staat.
5.1. Waarvoor bent u verzekerd?
U bent verzekerd voor de strafrechtelijke verdediging en voor de kosten die u maakt om de schade aan uw
auto terugbetaald te krijgen van iemand anders die voor de schade aansprakelijk is. Die schade moet tijdens de
duur van uw verzekering zijn gebeurd.

5.1.1. In welke situaties verzekeren wij strafrechtelijke verdediging?
Wij verzekeren de strafrechtelijke verdediging als u vervolgd wordt voor:
∞∞ Overtreding van de wetten en reglementen van de politie over het wegverkeer;
∞∞ Onvrijwillige doodslag of verwondingen.
5.1.2. In welke situaties verzekeren wij de kosten die u maakt om schade terug te krijgen?
5.1.2.1. Bij aansprakelijkheid zonder contractuele relatie
Wij verdedigen uw rechten om van de aansprakelijke een minnelijke schikking of een gerechtelijke schadevergoeding te krijgen, op voorwaarde dat u geen contract met die persoon gesloten heeft.
Wij proberen een vergoeding te krijgen van een verzekerde bij:
∞∞ Schade aan de auto die veroorzaakt wordt door een passagier die geen gezinslid van u is;
∞∞ Schade waarvoor een andere aansprakelijkheidsverzekering tussenkomt.
5.1.2.2. Bij aansprakelijkheid met contractuele relatie
In de volgende gevallen proberen wij uw schade van iemand anders terug te vorderen op basis van de
contractuele aansprakelijkheid:
∞∞ Als u uw auto in nieuwe staat heeft gekocht en sindsdien door ons werd verzekerd voor het bekomen van
waarborgen van de constructeur van uw auto.
∞∞ Als de schade veroorzaakt werd door een constructiefout aan uw auto, al dan niet in nieuwe staat gekocht.
∞∞ Als uw auto beschadigd werd tijdens het onderhoud, de herstelling, de reiniging of het tanken van brandstof
door een garagist.
∞∞ Als de herstelling van uw auto na een gewaarborgd schadegeval niet werd uitgevoerd volgens het
expertiseverslag.
5.2. Voor wie geldt deze verzekering?
De verzekering geldt voor alle personen hieronder. We spreken deze mensen in het vervolg van deze
Algemene Voorwaarden aan met ‘u’.
∞∞ De persoon die de verzekering heeft gesloten.
∞∞ De bestuurder of passagier van de auto, maar alleen als zij een conflict in het verkeer krijgen en alleen als
zij toestemming hadden om in de auto te rijden.
∞∞ De nabestaanden van de personen hierboven.
5.3. Voor welke voertuigen geldt deze verzekering?
De volgende voertuigen worden verzekerd:
∞∞ Het voertuig dat in de Bijzondere Voorwaarden wordt omschreven.
∞∞ Elke aanhangwagen die u achteraan uw auto vastmaakt. De in de Bijzondere Voorwaarden omschreven
niet-aangekoppelde aanhangwagen.
∞∞ Een tijdelijke vervangwagen die u gebruikt terwijl uw auto bij de garage is voor onderhoud, herstellingen
of een technische keuring. Het gebruik van de vervangwagen mag niet langer duren dan 30 dagen vanaf
de datum van zijn buitengebruikstelling.
∞∞ Een toevallig door u gebruikte auto, voor zover deze voor hetzelfde gebruikt wordt als uw eigen auto.
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5.4. Wat verzekeren wij niet?
Hieronder leest u wanneer u niet verzekerd bent. Maar er zijn meer situaties waarin u niet verzekerd bent.
Die vindt u in het hoofdstuk Gemeenschappelijke bepalingen van deze voorwaarden.
In de volgende gevallen bent u niet verzekerd:
∞∞ Iemand eist een schadevergoeding van u. U krijgt dan geen advies en ook geen juridische hulp. Meestal heeft
u hiervoor een aansprakelijkheidsverzekering. Wij regelen dan alleen de hulp die u niet uit een aansprakelijkheidsverzekering krijgt bij een belangenconflict.
∞∞ Iemand anders moet de kosten van juridische hulp betalen, volgens de wet of een contract. Bijvoorbeeld als
u andere verzekeringen heeft die de schade verzekeren moet u eerst die andere verzekeraars contacteren
om de schade terugbetaald te krijgen.
∞∞ Schade door deelname aan of voorbereiding van wedstrijden met motorrijtuigen.
∞∞ De voorziening in Cassatie. Als de hoofdsom lager is dan € 2.500.
∞∞ Als uw schade minder is dan het bedrag van de tussenkomstdrempel dat in de Bijzondere Voorwaarden
vermeld staat.

5.5. Wat moet u doen als u rechtsbijstand wilt?
5.5.1
Als u een geschil heeft, moet u dat binnen de 8 dagen schriftelijk aan ons melden.
5.5.2
Bij een gerechtelijke of administratieve procedure mag u zelf een advocaat of een persoon die de vereiste
kwalificaties heeft om uw belangen te verdedigen, kiezen. De aangestelde schadedeskundige (expert) moet
aanvaard zijn door de beroepsvereniging van verzekeringsondernemingen. De advocaat moet zijn kantoor
hebben in België of in het land waar het geschil voor de rechter komt. U moet ons de naam van de gekozen
advocaat of expert meedelen.
Als de erelonen en kosten te hoog zijn, moet u die op ons verzoek laten betwisten voor het bevoegde
tuchtorgaan of rechtbank.
5.5.3
U moet in ieder geval de volgende dingen doen:
∞∞ U geeft ons alle nodige informatie en documenten over uw geschil.
∞∞ U geeft alle gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken over uw geschil aan ons of aan de gekozen advocaat.
∞∞ U bent verplicht op verzoek van ons of van de advocaat op rechtszittingen te komen en de vereiste
procedurehandelingen uit te voeren.
∞∞ U mag niets doen of zeggen waaruit blijkt dat wij de schade moeten betalen. U mag ook niet beloven dat
wij de schade betalen. Verlening van eerste hulp of erkenning van de feiten zien wij niet als een erkenning
van aansprakelijkheid.
∞∞ Wij betalen soms voorlopige kosten voor u. Bijvoorbeeld de kosten van een rechtszaak of expertisekosten.
Krijgt u die kosten terug van de persoon met wie u een geschil heeft? Dan moet u ze aan ons terugbetalen.
∞∞ U moet ons op de hoogte houden van alle initiatieven die u neemt in samenspraak met de advocaat of expert.
U krijgt geen vergoeding of rechtshulp als u zich niet aan de bovenstaande richtlijnen houdt en dat nadelig is
voor ons. U krijgt ook geen vergoeding of rechtshulp als u niet eerlijk tegen ons bent geweest. De bewijslast
daarvoor ligt bij ons.

5.6. Welke kosten vergoeden wij?
Wij vergoeden de volgende kosten, zonder dat u ze hoeft voor te schieten:
∞∞ De kosten en erelonen van de advocaat, de expert en de gerechtsdeurwaarder.
∞∞ De kosten van een gerechtelijke en buitenrechtelijke procedure die u ten laste wordt gelegd.
∞∞ De kosten van een procedure van tenuitvoerlegging per uitvoerbare titel.
∞∞ Uw reis- en verblijfskosten als u voor een buitenlandse rechtbank moet verschijnen.
∞∞ De kosten om een verzoek tot genade of eerherstel in te dienen. We vergoeden alleen als het oorspronkelijke
geschil door ons geregeld werd en als u op het ogenblik waarop het verzoekschrift werd ingediend nog bij
ons bent verzekerd.
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5.7. Vergoeding bij onvermogende aansprakelijke
Wij betalen u bij een schadegeval veroorzaakt door een degelijk geïdentificeerde en onvermogend bevonden
derde, de vergoeding die ten laste van die derde wordt gelegd. We doen dat alleen als geen enkele andere
persoon als schuldenaar kan worden verklaard. Wij vergoeden maximaal het bedrag dat in de Bijzondere
Voorwaarden staat vermeld.
5.8. Welke kosten vergoeden we niet?
De volgende kosten vergoeden we niet:
∞∞ De straffen, geldboetes, opdeciemen en dadingen met het Openbaar Ministerie.
∞∞ De kosten van een alchoholtest, bloedproef of drugsopsporingstest.
∞∞ De gerechtskosten in strafzaken.
∞∞ Niet verantwoorde kosten en erelonen die u voor de schadeaangifte of zonder ons akkoord betaald heeft.
5.9. Wat moet u doen als u het niet met ons eens bent?
Het kan zijn dat u het niet met ons eens bent over de te volgen procedure voor de regeling van het schadegeval. Wij delen u ons standpunt of onze weigering om uw stelling te volgen schriftelijk mee.
U kunt dan zelf een advocaat naar keuze raadplegen. Bevestigt die advocaat uw zienswijze, dan verlenen
wij rechtsbijstand, inclusief de kosten en erelonen van de raadpleging. Anders betalen wij alleen de kosten en
erelonen van de raadpleging.
Bent u het niet eens met de beslissing van de advocaat? Dan kunt u verdere stappen ondernemen met een
andere advocaat. U moet deze advocaat zelf betalen. Samen met die advocaat kunt u de rechter vragen om
een beslissing te nemen. Krijgt u van de rechter toch nog gelijk? Dan betalen wij u de kosten en erelonen terug.
Wij brengen u op de hoogte van deze procedure bij elk meningsverschil.

voorwaarden
in verstaanbare
taal
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6. Vervangwagen
Deze verzekering is alleen van toepassing als ze in de Bijzondere Voorwaarden vermeld staat.
6.1. Waarvoor bent u verzekerd?
U krijgt bijstand als uw auto is gestolen of als u door een ongeval, brand of vandalisme niet meer verder kunt
rijden. Dat wil zeggen dat uw auto niet binnen de twee uur opnieuw rijklaar gemaakt kan worden.
U krijgt hulp van onze wegenwacht. Onze wegenwacht zorgt voor:
∞∞ De takeling van uw auto naar de garage van herstelling.
∞∞ Het vervoer van de niet-gekwetste passagiers naar hun woonplaats in België.
∞∞ De levering en ophaling van een vervangwagen (type B).
De vervangwagen wordt maximaal 10 opeenvolgende dagen ter beschikking gesteld. Bij totaal verlies wordt
die periode uitgebreid tot 20 opeenvolgende dagen. Bij volledige diefstal krijgt u maximaal 30 opeenvolgende
dagen een vervangwagen.
6.2. Wat verzekeren we niet?
Hieronder leest u wat we niet verzekeren. Maar er zijn meer situaties waarvoor u niet verzekerd bent. Die vindt u
in het hoofdstuk Gemeenschappelijke bepalingen van deze voorwaarden.
∞∞ De kosten van de takeling van het rijtuig, gemaakt op last van de overheid. Bijvoorbeeld de politie.
∞∞ Sleep- of transportkosten zonder toestemming van onze wegenwacht.
∞∞ De brandstofkosten van de vervangwagen.
∞∞ De sleepkosten en een vervangwagen door autopech.
6.3. Waar bent u verzekerd?
U bent verzekerd in België en Luxemburg.

voorwaarden
in verstaanbare
taal

altijd lage
premies
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7. Bestuurdersverzekering
Deze verzekering is alleen van toepassing als ze in de Bijzondere Voorwaarden vermeld staat.
7.1. Wie is er verzekerd?
U bent verzekerd als gemachtigde bestuurder voor uw persoonlijke schade door een ongeval met de
verzekerde auto.
7.2. Voor welk voertuig geldt deze verzekering?
Deze verzekering geldt voor de auto die in de Bijzondere Voorwaarden vermeld staat.

7.3. In welke situaties betalen wij?
7.3.1 Als u overlijdt
Overlijdt u door het ongeluk? En is het ongeluk de enige oorzaak van uw overlijden? Dan betalen we een
bedrag aan uw nabestaanden.
Uw overlijden moet zich voordoen binnen een termijn van 3 jaar, te rekenen vanaf de dag van de schade.
Hebben we u al geld betaald, omdat u blijvend invalide was door dat ongeluk? Dan trekken we het bedrag
dat u al kreeg af van het bedrag dat we bij uw overlijden aan uw nabestaanden betalen. We zullen nooit
geld terugvragen als u meer gekregen had dan het bedrag dat we bij uw overlijden zouden uitbetalen.
7.3.2 Als u blijvend werkongeschikt wordt
Geraakt u werkongeschikt door een ongeluk en blijft dat zo? En is het ongeluk de enige oorzaak dat u blijvend
werkongeschikt bent? Dan betalen wij daarvoor.
7.3.3 Als u gehospitaliseerd bent
Wordt u door het ongeluk in het ziekenhuis opgenomen? En is het ongeluk de enige oorzaak voor uw verblijf
in het ziekenhuis? Dan betalen wij maximaal 365 dagen de dagvergoeding, te rekenen vanaf de dag na het
schadegeval.
7.3.4 Als u verpleging nodig heeft
Geraakte u gewond door het ongeluk? De verpleging en behandeling van die verwondingen worden door
ons vergoed.
7.3.5 Andere schade
Heeft u schade aan kleding door het ongeval? Heeft u dierenartskosten voor huisdieren die zich in uw auto
bevonden en gewond werden door het ongeval? Ook dat is verzekerd.
7.4. Hoeveel betalen we?
7.4.1. Hoe bepalen we hoeveel we u betalen?
Hoe we bepalen hoeveel we u betalen, verschilt per situatie. Wij betalen u maximaal het in de Bijzondere
Voorwaarden vermelde bedrag. Bij blijvende werkongeschiktheid betalen wij een vergoeding die afhankelijk
is van de graad van uw werk ongeschiktheid. Bij hospitalisatie betalen we de dagvergoeding.
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7.4.2. Wat betalen we bij blijvende werkongeschiktheid?
De vergoeding is progressief en wordt als volgt berekend:
Graad
werkongeschiktheid

Vergoeding proportioneel met de graad van
blijvende werkongeschiktheid.

Tot en met 25%

Op Basiskapitaal

26%<werkongeschiktheid<50%

Op Tweemaal het basiskapitaal

51%<werkongeschiktheid<75%

Op Vijfmaal het basiskapitaal

76%<werkongeschiktheid<100%

Op Achtmaal het basiskapitaal

7.4.3. Wie bepaalt de mate van blijvende werkongeschiktheid?
Een dokter in België door ons aangeduid bepaalt voor hoeveel procent u blijvend werkongeschikt bent.
De bepaling van het percentage gebeurt volgens de criteria van de officiële Belgische schaal tot vaststelling
van de graad van invaliditeit.
7.4.4. Wanneer bepalen we of u werkongeschikt blijft, en hoe erg u werkongeschikt blijft.
Zodra uw situatie niet meer verandert, kunnen we bepalen voor hoeveel procent u werkongeschikt bent
geworden. We moeten dat in elk geval binnen de 3 jaar na de datum van het schadegeval definitief bepalen.
7.4.5. Welke verplegingskosten betalen we?
We vergoeden de onderstaande kosten tot consolidatie. U moet ons hiervoor wel de nota’s opsturen.
∞∞ De kosten van de medisch noodzakelijke behandeling, verstrekt of voorgeschreven door een geneesheer.
∞∞ De verplegingskosten in een ziekenhuis.
∞∞ De kosten van prothesen, orthopedie en esthetische chirurgie.
∞∞ De kosten van vervoer dat voor de behandeling noodzakelijk is.
Wij betalen die kosten terug na afhouding van de uitkeringen van derde betalers (zoals een ziekenfonds).

7.5. Welke zijn uw verplichtingen?
De aan u uitgekeerde bedragen in het kader van verplegings-, kledings- en dierenartskosten zullen wij nadien
in uw naam proberen te verhalen op de aansprakelijke andere personen en de burgerrechtelijke aansprakelijkheidsverzekeraars. U verbindt er zich toe actief mee te werken en op geen enkele manier ons te hinderen,
opdat wij in onze vordering zouden kunnen slagen. Anders wordt de vergoeding verminderd met het bedrag
van de door ons geleden schade.
Wij houden ons het recht voor om de administratieve of gerechtelijke kosten die wij maken voor de behandeling
van frauduleuze schadeaangiften op u te verhalen als blijkt dat u fraude pleegt.

7.6. Wanneer betalen we?
De vergoeding voor blijvende werkongeschiktheid wordt betaald zodra die definitief is vastgesteld.
∞∞ Bij overlijden betalen we, na afgifte van het overlijdensattest, een voorschot van € 2.500 aan uw
nabestaanden. De voorwaarde is wel dat u overleden bent binnen de 3 jaar vanaf de dag van het
schadegeval en op voorwaarde dat die schade de oorzaak van uw overlijden is.
∞∞ De verpleegkosten vergoeden wij bij ontvangst van de facturen binnen de beperkingen van deze
voorwaarden.
Die betaling is een vooruitbetaling die van de definitieve schadevergoeding wordt afgetrokken.
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7.7. Vaststelling van de schade
Als u het niet eens bent met de vaststelling van de lichamelijke schade kunt u een deskundige inschakelen.
U vraagt aan een deskundige hoe groot de schade is en wij vragen dat aan een andere deskundige.
Elke partij draagt de kosten en erelonen van haar eigen deskundige. Die twee deskundigen proberen de
betwisting in der minne te regelen. Beide partijen moeten schriftelijk akkoord gaan met de voorgestelde
oplossing.

7.8. Wij betalen minder als u geen gordel om had of die niet correct droeg.
Had u geen of niet correct een gordel om en bent u gewond geraakt? Dan betalen we u 50% minder.
Wij moeten bewijzen dat u geen gordel om had of die niet correct droeg.

7.9. Voor welke schade betalen we niet?
Hieronder leest u wanneer u niet verzekerd bent. Maar er zijn meer situaties waarin u niet verzekerd bent.
Die vindt u in het hoofdstuk Gemeenschappelijke bepalingen van deze voorwaarden.
De waarborg wordt nooit verleend:
∞∞ Als het schadegeval aan een natuurramp te wijten is.
∞∞ Voor schadegevallen die aanleiding geven of kunnen geven tot gedeeltelijk of volledig verhaal zoals
vermeld in artikel 2.6.2 van het hoofdstuk Burgerlijke Aansprakelijkheid.
∞∞ Als het schadegeval zich voordoet tijdens competities, rally’s of wedstrijden en gedurende trainingen of
oefeningen.
∞∞ Als het schadegeval zich voordoet tijdens periodes van oorlog, oproer, staking, krijgswet, staat van beleg,
onlusten en bij elke gewelddaad van (politieke of ideologische) collectieve inspiratie, al dan niet samen
met rebellie tegen de overheid, tenzij u het bewijs levert dat u er geen aanstoker van was.
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BIJLAGE
Modelovereenkomst voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen.
Begripsomschrijvingen
Voor de toepassing van deze overeenkomst wordt verstaan onder;
1. De maatschappij: de verzekeringsonderneming waarmee de overeenkomst gesloten wordt.
2. De verzekeringnemer: de persoon die de overeenkomst met de maatschappij sluit.
3. De verzekerde: iedere persoon van wie de aansprakelijkheid door de overeenkomst gedekt is.
4. De benadeelden: de personen die schade hebben geleden welke aanleiding geeft tot toepassing van de overeenkomst alsook hun
rechtverkrijgenden.
5. Het omschreven rijtuig:
∞∞ het motorrijtuig dat in de bijzondere voorwaarden omschreven is; al wat eraan gekoppeld is wordt
beschouwd als een deel ervan.
∞∞ de niet-gekoppelde aanhangwagen die in de bijzondere voorwaarden omschreven is.
6. H
 et schadegeval: ieder feit dat schade veroorzaakt heeft en dat aanleiding kan geven tot de toepassing van de overeenkomst.
7. H
 et verzekeringsbewijs: het document zoals bedoeld in artikel 5 van het koninklijk besluit van 13 februari 1991 houdende inwerkingtreding en uitvoering van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen.
8. H
 et verzekeringsvoorstel: het formulier dat uitgaat van de maatschappij en in te vullen door de verzekeringnemer met het doel de
maatschappij in te lichten over de aard van de verrichtingen en over de feiten en de omstandigheden die voor haar gegevens zijn
voor de beoordeling van het risico.

Hoofdstuk I - Voorwerp en omvang van de verzekering
Artikel 1
Met deze overeenkomst dekt de maatschappij overeenkomstig de wet van 21 november 1989 en onder de hiernavolgende voorwaarden, de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de verzekerden als gevolg van een door het omschreven rijtuig in België veroorzaakt
schadegeval. De dekking wordt ook verleend voor een schadegeval dat zich heeft voorgedaan in enig land van de Europese Gemeenschap, de vorstendommen Andorra en Monaco, Vaticaanstad, Bulgarije, Finland, Hongarije, IJsland, Liechtenstein, Malta, Noorwegen,
Oostenrijk, Polen, in Roemenië, San-Marino, Tsjechië, Slovakije, Zweden, Zwitserland, Marokko, Tunesië, Turkije, alsook in elk land dat door
de Koning bepaald wordt krachtens artikel 3, § 1, van de wet van 21 november 1989.
∞∞ W
 anneer het schadegeval zich heeft voorgedaan buiten het Belgische grondgebied, is de door de maatschappij verleende dekking
die waarin is voorzien door de wetgeving op de verplichte motorrijtuigenverzekering van de Staat op het grondgebied waarvan het
schadegeval zich heeft voorgedaan. De toepassing van die buitenlandse wet mag de verzekerde evenwel niet de ruimere dekking
ontnemen die de Belgische wet hem verleent.
∞∞ In het geval het schadegeval zich heeft voorgedaan op het grondgebied van een land dat niet tot de Europese Gemeenschap
behoort, en voor het gedeelte van de dekking dat de door de wet op de verplichte verzekering van het land waar het schadegeval
zich heeft voorgedaan, opgelegde waarborg overschrijdt, zijn de excepties, de nietigheden en het verval die aan de verzekerden
kunnen tegengeworpen worden ook tegenwerpbaar aan de benadeelde personen die geen onderdaan zijn van een Lidstaat van de
Europese Gemeenschap indien die excepties, nietigheden en verval hun oorzaak vinden in een feit dat het schadegeval voorafgaat.
Dezelfde excepties, dezelfde nietigheden en hetzelfde verval kunnen, onder dezelfde voorwaarden, tegengeworpen worden voor
de gehele dekking wanneer de wet van het land op het grondgebied waarvan het schadegeval zich heeft voorgedaan, niet in de
niet-tegenwerpbaarheid voorziet. De dekking wordt verleend voor de schadegevallen die zich hebben voorgedaan op de openbare
weg of op de openbare of de privéterreinen.
Artikel 2
Eist een buitenlandse overheid, naar aanleiding van een schadegeval dat zich heeft voorgedaan in één van de landen vermeld in
artikel 1, 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 rijtuig belegd beslag of voor de invrijheidstelling onder borg van de verzekerde, dan schiet
de maatschappij de geëiste borgsom voor of stelt zij haar persoonlijke borg tot ten hoogste € 61.973,38 voor het omschreven rijtuig en
voor alle verzekerden samen, verhoogd met de kosten van de samenstelling en terugvordering van de borgsom die ten laste zijn van
de maatschappij.
Werd de borgsom door de verzekerde betaald, dan stelt de maatschappij haar persoonlijke borg in de plaats of betaalt zij, indien de
borg niet aanvaard wordt, het bedrag van de borgsom aan de verzekerde terug. Zodra de bevoegde overheid aanvaardt de betaalde
borgsom vrij te geven of de borgstelling door de maatschappij op te heffen, moet de verzekerde op vraag van de maatschappij alle
formaliteiten vervullen die van hem gevergd kunnen worden voor de vrijgave of de opheffing. Wanneer de bevoegde overheid de
borgsom gestort door de maatschappij 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 maatschappij, op haar eenvoudig
verzoek, terug te betalen.
Artikel 3
1°Gedekt wordt de burgerrechtelijke aansprakelijkheid:
∞∞ Van de verzekeringsnemer;
∞∞ Van de eigenaar, van iedere houder, van iedere bestuurder van het omschreven rijtuig en van iedere persoon erdoor vervoerd;
∞∞ Van de werkgever van de voornoemde personen wanneer zij van alle aansprakelijkheid zijn ontheven krachtens artikel 18 van de wet
van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten. De aansprakelijkheid van hen die zich door diefstal, geweldpleging of heling de
macht over het omschreven rijtuig hebben verschaft is echter niet gedekt.
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2° Wanneer het omschreven rijtuig toevallig om het even welk motorrijtuig met pech sleept, wordt de dekking uitgebreid tot de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van diegene die in dat geval de ketting, de tros, het touw, de stang of enige andere benodigdheid voor het
slepen heeft geleverd. In afwijking van artikel 8, 1°, wordt de dekking eveneens uitgebreid tot de schade aan het gesleepte rijtuig.
Artikel 4
1° De dekking van deze overeenkomst strekt zich uit, zonder dat hiervoor een mededeling vereist is, tot de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de verzekeringnemer alsmede van diens echtgenoot en kinderen, indien deze bij hem inwonen en de wettelijke leeftijd om een
motorrijtuig te besturen bereikt hebben, in hun hoedanigheid van bestuurder of van burgerrechtelijk aansprakelijke voor de bestuurder:
a) van een motorrijtuig, dat aan een derde toebehoort en tot hetzelfde gebruik bestemd is als het omschreven rijtuig, indien het motorrijtuig gedurende een periode van maximum 30 dagen het omschreven rijtuig, dat om welke reden ook tijdelijk onbruikbaar zou zijn,
vervangt. De voornoemde periode gaat in de dag waarop het omschreven rijtuig onbruikbaar wordt. Wanneer de verzekeringnemer
een rechtspersoon is, is de dekking verworven voor de gemachtigde bestuurder van het omschreven rijtuig alsook voor zijn echtgenoot en kinderen, indien deze bij hem inwonen en de wettelijke leeftijd om een rijtuig te besturen bereikt hebben, in hun hoedanigheid
van bestuurder of in hun hoedanigheid van burgerrechtelijk aansprakelijke voor de bestuurder.
b) van een aan derden toebehorend motorrijtuig, dat zij toevallig zouden besturen, zelfs terwijl het omschreven rijtuig in gebruik is.
Wanneer de verzekeringnemer een rechtspersoon is, is de dekking verworven voor de bestuurder van het omschreven rijtuig waarvan de identiteit in de bijzondere voorwaarden vermeld is, alsook voor zijn echtgenoot en kinderen, indien deze bij hem inwonen en
de wettelijke leeftijd om een motorrijtuig te besturen bereikt hebben, in hun hoedanigheid van bestuurder of in hun hoedanigheid van
burgerrechtelijk aansprakelijke voor de bestuurder. Onder “derden” in de zin van dit artikel wordt verstaan, elke andere persoon dan:
∞∞ De verzekeringnemer van deze overeenkomst en, indien de verzekeringnemer een rechtspersoon is, de bestuurder bedoeld in a)
of b).
∞∞ Zijn echtgenoot.
∞∞ Zijn bij hem inwonende kinderen.
∞∞ De eigenaar of de houder van het omschreven rijtuig zelf.
2° Deze uitbreiding van de dekking wordt als volgt beperkt:
a) wanneer het omschreven rijtuig een tweewieler of driewieler is, kan de uitbreiding van de dekking in geen geval slaan op een rijtuig
op vier of meer wielen.
b) d
 e onder 1°, b), van dit artikel bepaalde uitbreiding van de dekking is niet van toepassing wanneer het omschreven rijtuig bestemd
is voor het vervoer van personen tegen betaling of wanneer het hoofdzakelijk voor het vervoer van goederen is uitgerust of wanneer
de verzekeringnemer of de eigenaar van het omschreven rijtuig een bedrijf is dat tot doel heeft de constructie, de handel, de verhuring, de herstelling of de stalling van motorrijtuigen. Wanneer het omschreven rijtuig het voorwerp uitmaakt van een huur-, leasing of
een gelijkaardige overeenkomst, blijft de in 1°, b), bepaalde uitbreiding van de dekking verworven voor de verzekeringnemer,
wanneer laatstgenoemde niet zelf de in 2°, b), eerste lid, opgesomde activiteiten uitoefent.
3° In zoverre de benadeelden vergoeding hebben verkregen voor hun schade:
∞∞ Ofwel krachtens een verzekeringsovereenkomst die de burgerrechtelijke aansprakelijkheid dekt waartoe het gebruikte rijtuig
aanleiding heeft.
∞∞ Ofwel krachtens een ander door de bestuurder gesloten verzekeringsovereenkomst die zijn burgerrechtelijke aansprakelijkheid dekt,
is de uitbreiding van dekking van toepassing.
∞∞ Wanneer de verzekeraar die een van de voornoemde overeenkomsten gesloten heeft, verhaal neemt op de verzekerde in de
gevallen bepaald in artikel 25, 3°, c) en 25, 4°, van huidige overeenkomst of in de hierin niet bepaalde gevallen behoudens indien de
verzekerde vooraf van de mogelijkheid van verhaal in kennis werd gesteld.
∞∞ Wanneer de verzekeringnemer van een van de voornoemde overeenkomsten aan de verzekerde een verzoek tot terugbetaling richt
voor het bedrag van het verhaal uitgeoefend in een van de hierboven opgesomde gevallen.
4° De dekking van deze overeenkomst strekt zich eveneens uit tot de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de verzekeringnemer
alsook van zijn echtgenoot en zijn kinderen die bij hem inwonen, voor de schade veroorzaakt door het gestolen of verduisterde rijtuig
dat vervangen werd door het omschreven rijtuig, wanneer:
a) de diefstal of de verduistering bij de maatschappij aangegeven werd binnen de 72 uur te rekenen vanaf de dag dat de verzekeringnemer kennis kreeg van de diefstal of de verduistering.
b) het gestolen of verduisterde rijtuig bij de maatschappij verzekerd was.
Artikel 5
Het bedrag van de dekking is onbeperkt. Het wordt evenwel beperkt tot:
a) € 2.478,94 per vervoerde persoon voor zijn persoonlijke kleding en bagage.
b) € 1.239.467,62 per schadegeval voor Stoffelijke Schade:
∞∞ Die veroorzaakt is door brand of ontploffing.
∞∞ Die niet gedekt is door de wetgeving inzake de burgerrechtelijke aansprakelijkheid op het gebied van de
kernenergie en die voortkomt uit of het gevolg is van een kernongeval in de zin van artikel 1, a), i) van het
Verdrag van Parijs van 29 juli 1960.
Artikel 6
In afwijking van artikel 8, 1°, vergoedt de maatschappij de kosten die de verzekerde werkelijk gemaakt heeft voor de reiniging en de
herstelling van de binnenbekleding van het omschreven rijtuig wanneer die kosten voortvloeien uit het kosteloos vervoer van door een
verkeersongeval gewonde personen.
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Artikel 7
Zijn van het recht op schadevergoeding uitgesloten:
a)
∞∞ De voor de schade aansprakelijke persoon, behalve indien het de aansprakelijkheid voor andermans daad betreft;
∞∞ De persoon die van alle aansprakelijkheid ontheven is op grond van artikel 18 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten. Het recht op schadevergoeding blijft evenwel verworven ten voordele van de gedeeltelijk aansprakelijke persoon tot
beloop van het deel van zijn schade toe te schrijven aan een verzekerde.
b) voor hun Stoffelijke Schade wanneer zij geen lichamelijke letsels hebben opgelopen.
∞∞ De bestuurder van het verzekerde rijtuig.
∞∞ De verzekeringnemer.
∞∞ De eigenaar en de houder van het verzekerde rijtuig.
∞∞ De echtgenoot van de bestuurder, van de verzekeringnemer, van de eigenaar of van de houder van dat rijtuig.
∞∞ De bloed- of aanverwanten in rechte lijn van één van de voornoemde personen, voor zover zij bij hem inwonen en door hem
onderhouden worden. Deze personen kunnen evenwel aanspraak maken op de vergoeding van hun Stoffelijke Schade, zelfs
indien zij geen lichamelijke letsels hebben opgelopen, wanneer de aansprakelijkheidsvordering gesteund is op een gebrek van
het verzekerd rijtuig.
Artikel 8
Zijn van de verzekering uitgesloten:
1° de schade aan het verzekerd rijtuig, behoudens wat bij artikel 3, 2°, tweede lid, bepaald is.
2° de schade aan de door het verzekerd rijtuig vervoerde goederen, behoudens wat bij artikel 5, a), bepaald is.
3° de schade die niet veroorzaakt wordt door het gebruik van het rijtuig maar die enkel te wijten is aan de vervoerde goederen
of aan de handelingen die vereist zijn voor dit vervoer.
4° de schade die voortvloeit uit het deelnemen van het verzekerd rijtuig aan snelheids-, regelmatigheids- of behendigheidsritten
of -wedstrijden waartoe van overheidswege verlof is verleend.
5° de schade die vergoed wordt overeenkomstig de wetgeving betreffende de burgerrechtelijke aansprakelijkheid inzake de
kernenergie.

Hoofdstuk II - Beschrijving en wijziging van het risico
Artikel 9
1° D
 e verzekeringnemer is verplicht bij het sluiten van de overeenkomst alle hem bekende omstandigheden nauwkeurig mee te delen
die hij redelijkerwijs moet beschouwen als gegevens die van invloed kunnen zijn op de beoordeling van het risico door de maatschappij. Indien op sommige schriftelijke vragen van de maatschappij niet wordt geantwoord, bijvoorbeeld op de vragen in het
verzekeringsvoorstel, en de maatschappij toch de overeenkomst heeft gesloten, kan zij zich, behalve in geval van bedrog, later niet
meer op dat verzuim beroepen. Dit is eveneens het geval indien de maatschappij de overeenkomst zonder een behoorlijk ingevuld
verzekeringsvoorstel heeft gesloten.
2° Wanneer het opzettelijk verzwijgen of het opzettelijk onjuist meedelen van gegevens over het risico de maatschappij misleidt bij de
beoordeling van dat risico, is de overeenkomst nietig. De premies die vervallen zijn tot op het ogenblik waarop de maatschappij
kennis heeft gekregen van het opzettelijk verzwijgen of het opzettelijk onjuist meedelen van gegevens, komen haar toe.
3° Wanneer het verzwijgen of het onjuist meedelen van gegevens niet opzettelijk geschiedt, stelt de maatschappij, binnen de termijn van
een maand, te rekenen van de dag waarop zij van het verzwijgen of van het onjuist meedelen van gegevens kennis heeft gekregen,
voor de overeenkomst te wijzigen met uitwerking op de dag waarop zij kennis heeft gekregen van het verzwijgen of van het onjuist
meedelen. Indien het voorstel tot wijziging van de overeenkomst door de verzekeringnemer wordt geweigerd of indien, na het
verstrijken van de termijn van een maand te rekenen vanaf de ontvangst van dit voorstel, dit laatste niet aanvaard wordt, kan de
maatschappij de overeenkomst opzeggen binnen de vijftien dagen. Niettemin kan de maatschappij, indien zij het bewijs levert dat
zij het risico nooit zou hebben verzekerd, de overeenkomst opzeggen binnen de termijn van een maand te rekenen van de dag
waarop zij van het verzwijgen of van het onjuist meedelen van gegevens kennis heeft gekregen.
Artikel 10
In de loop van de overeenkomst heeft de verzekeringnemer de verplichting, om onder de voorwaarden van artikel 9, 1°, de nieuwe
omstandigheden of de wijzigingen van de omstandigheden aan te geven die van aard zijn om een aanmerkelijke en blijvende
verzwaring van het risico dat het verzekerde voorval zich voordoet, te bewerkstelligen.
1° W
 anneer het risico dat het verzekerde voorval zich voordoet zo verzwaard is dat de maatschappij, indien die verzwaring bij het
sluiten van de overeenkomst had bestaan, onder andere voorwaarden zou hebben verzekerd, moet zij binnen een termijn van een
maand, te rekenen vanaf de dag waarop zij van de verzwaring kennis heeft gekregen, de wijziging van de overeenkomst voorstellen
met terugwerkende kracht tot de dag van de verzwaring. Indien het voorstel tot wijziging van de overeenkomst door de verzekeringnemer wordt geweigerd of indien, bij het verstrijken van een termijn van een maand te rekenen vanaf de ontvangst van dit voorstel,
dit laatste niet wordt aanvaard, kan de maatschappij de overeenkomst opzeggen binnen de vijftien dagen. Indien de maatschappij
het bewijs levert dat zij het verzwaarde risico in geen geval zou hebben verzekerd, kan zij de overeenkomst opzeggen binnen een
termijn van een maand te rekenen vanaf de dag waarop zij kennis heeft gekregen van de verzwaring.
2° Wanneer in de loop van de overeenkomst, het risico dat het verzekerde voorval zich voordoet, aanzienlijk en blijvend verminderd is
en wel zo dat de maatschappij, indien die vermindering bij het sluiten van de over-eenkomst had bestaan, onder andere voorwaarden zou hebben verzekerd, staat zij een overeenkomstigevermindering van de premie toe vanaf de dag waarop zij van de vermindering van het risico kennis heeft gekregen. Indien de contractanten het over de nieuwe premie niet eens worden binnen een maand
na de aanvraag tot vermindering door de verzekeringnemer, kan deze laatste de overeenkomst opzeggen.
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Hoofdstuk III - Betaling van de premies - Verzekeringsbewijs
Artikel 11
Zodra de dekking van de overeenkomst aan de verzekeringnemer verleend wordt, geeft de maatschappij hem een verzekeringsbewijs
waaruit het bestaan van de overeenkomst blijkt. In alle gevallen waarin de dekking ophoudt te bestaan, moet de verzekeringnemer
onmiddellijk het verzekeringsbewijs aan de maatschappij terugsturen.
Artikel 12
De premie, verhoogd met de taksen en bijdragen, moet op de vervaldagen vooruit betaald worden op verzoek van de maatschappij
of van elke met dat doel in de bijzondere voorwaarden aangewezen persoon.
Artikel 13
De maatschappij kan bij niet-betaling van de premie op de vervaldag de dekking van de overeenkomst schorsen of de overeenkomst
opzeggen indien de verzekeringnemer in gebreke is gesteld bij deurwaardersexploot of bij een ter post aangetekende brief. De schorsing van de dekking of de opzegging gaat in na het verstrijken van een termijn van 15 dagen, te rekenen vanaf de dag volgend op de
betekening of de afgifte ter post van de aangetekende brief. Als de dekking geschorst is, maakt de betaling door de verzekeringnemer
van de achterstallige premies, in voorkomend geval vermeerderd met de intresten, zoals bepaald in de laatste aanmaning of gerechtelijke uitspraak, een einde aan die schorsing.
Wanneer de maatschappij haar verplichting tot het verlenen van dekking geschorst heeft, kan zij de overeenkomst nog opzeggen
indien zij zich dit recht voorbehouden heeft in de ingebrekestelling, bedoeld in het eerste lid; in dat geval wordt de opzegging, ten
vroegste 15 dagen te rekenen vanaf de eerste dag van de schorsing, van kracht. Indien de maatschappij zich die mogelijk-heid niet heeft
voorbehouden,geschiedt de opzegging mits een nieuwe aanmaning overeenkomstig lid 1 en 2. De schorsing van de dekking doet geen
afbreuk aan het recht van de maatschappij de later nog te vervallen premies te eisen op voorwaarde dat de verzekeringnemer in
gebreke werd gesteld overeenkomstig het eerste lid. Het recht van de maatschappij wordt evenwel beperkt tot de premies voor twee
opeenvolgende jaren.

Hoofdstuk IV - Mededelingen en kennisgevingen
Artikel 14
De voor de maatschappij bestemde mededelingen en kennisgevingen moeten gedaan worden aan één van haar zetels in België of aan
elke met dat doel in de bijzondere voorwaarden aangewezen persoon. De voor de verzekeringnemer bestemde mededelingen en kennisgevingen moeten worden gedaan aan het laatste door de maatschappij gekende adres.

Hoofdstuk V - Wijzigingen van de verzekeringsvoorwaarden en van het tarief
Artikel 15
Indien de maatschappij de verzekeringsvoorwaarden en haar tarief of enkel haar tarief wijzigt, past zij deze overeenkomst aan op
de volgende jaarlijkse vervaldag. Zij stelt de verzekeringnemer van deze aanpassing in kennis minstens 90 dagen vóór die vervaldag.
De verzekeringnemer mag evenwel de overeenkomst opzeggen binnen 30 dagen na de kennisgeving van de aanpassing. Door deze
opzegging eindigt de overeenkomst op de volgende jaarlijkse vervaldag. De in het vorige lid bepaalde opzegmogelijkheid bestaat
niet wanneer de wijziging van het tarief of van de verzekeringsvoorwaarden voortvloeit uit een algemene aanpassing die door de
bevoegde overheid wordt opgelegd en die, in de toepassing ervan, gelijk is voor alle maatschappijen.
De bepalingen van dit artikel doen geen afbreuk aan de bepaling van artikel 26.

Hoofdstuk VI - Schadegevallen en rechtsvorderingen
Artikel 16
Ieder schadegeval moet onmiddellijk en ten laatste binnen 8 dagen nadat het is voorgevallen, schriftelijk worden aangegeven aan
de maatschappij of aan elke met dat doel in de bijzondere voorwaarden aangewezen persoon. Deze verplichting rust op alle verzekerden, waarvan de aansprakelijkheid betrokken kan zijn. De schadeaangifte moet in de mate van het mogelijke de oorzaken, de
omstandigheden en de vermoedelijke gevolgen van het schadegeval, de naam, de voornaam en de woonplaats van de getuigen en
de benadeelden vermelden. De verzekeringnemer en de overige verzekerden verschaffen de maatschappij of elke met dat doel in de
bijzondere voorwaarden aangewezen persoon zonder verwijl alle door haar gevraagde nuttige inlichtingen en documenten. Voor
zover mogelijk wordt de schadeaangifte gedaan op het formulier dat de maatschappij ter beschikking stelt van de verzekeringnemer.
Artikel 17
Alle dagvaardingen en in het algemeen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke documenten moeten door de verzekerde aan de
maatschappij of elke met dat doel in de bijzondere voorwaarden aangewezen persoon bezorgd worden binnen 48 uur nadat zij aan
de verzekerde werden afgegeven of betekend.
Artikel 18
Vanaf het ogenblik dat de maatschappij tot het geven van dekking is gehouden en voor zover deze wordt ingeroepen, is zij verplicht
zich achter de verzekerde te stellen binnen de grenzen van de dekking. Ten aanzien van de burgerrechtelijke belangen en in zover de
belangen van de maatschappij en van de verzekerde samenvallen, heeft de maatschappij het recht om, in de plaats van de verzekerde,
de vordering van de benadeelde te bestrijden. De maatschappij kan deze laatste vergoeden indien daartoe grond bestaat.
Die tussenkomsten van de maatschappij houden geen enkele erkenning in van aansprakelijkheid vanwege de verzekerde en zij mogen
hem geen nadeel berokkenen. De definitieve schadevergoeding of de weigering om te vergoeden worden zo spoedig mogelijk aan de
verzekeringnemer meegedeeld. De maatschappij die schade-vergoeding betaald heeft, treedt in de rechten en de vorderingen die de
verzekerde kunnen toebehoren.
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Artikel 19
Elke erkenning van aansprakelijkheid, elke dading, elke vaststelling van schade, elke belofte van schadevergoeding of elke door de
verzekerde gedane betaling, zonder schriftelijke toestemming van de maatschappij, is haar niet tegenwerpbaar. Het erkennen van
feiten of het verstrekken van eerste geldelijke of medische hulp door de verzekerde kunnen voor de maatschappij geen grond
opleveren om haar dekking te weigeren.
Artikel 20
De maatschappij betaalt de in hoofdsom verschuldigde schadevergoeding ten belope van de dekking. De maatschappij betaalt, zelfs
boven de dekkingsgrenzen de intrest op de in hoofdsom verschuldigde schadevergoeding, de kosten betreffende burgerrechtelijke
rechtsvorderingen, alsook de erelonen en de kosten van de advocaten en de deskundigen, maar alleen in zover die kosten door haar of
met haar toestemming zijn gemaakt of, in geval van belangenconflict dat niet te wijten is aan de verzekerde, voor zover die kosten niet
onredelijk zijn gemaakt.
Artikel 21
Indien een schadegeval aanleiding geeft tot strafrechtelijke vervolgingen tegen de verzekerde, zelfs indien over de burgerrechtelijke
belangen nog geen regeling getroffen is, kan de verzekerde vrij, op eigen kosten, zijn verdedigingsmiddelen kiezen. De maatschappij
moet zich beperken tot het bepalen van de verdedigingsmiddelen met betrekking tot de omvang van de aansprakelijkheid van de
verzekerde en de hoogte van de door de benadeelde partij geëiste bedragen, onverminderd artikel 18 wat de burgerrechtelijke
belangen betreft. De verzekerde is verplicht persoonlijk te verschijnen wanneer de procedure dit vergt.
Artikel 22
Wanneer de verzekerde strafrechtelijk wordt veroordeeld, mag de maatschappij er zich noch tegen verzetten dat hij op eigen kosten
gebruik maakt van elk mogelijk rechtsmiddel, noch mag zij tussenkomen in de keuze van de rechtsmiddelen in strafzaken. Zij heeft het
recht om de schadevergoedingen te betalen wanneer zij dit aangewezen acht. Wanneer de maatschappij vrijwillig is tussengekomen,
moet zij de verzekerde te gepasten tijde op de hoogte brengen van elk rechtsmiddel dat zij tegen de gerechtelijke beslissing met betrekking tot de omvang van de aansprakelijkheid van de verzekerde instelt; de verzekerde beslist op eigen risico of hij al dan niet het door
de maatschappij ingestelde rechtsmiddel volgt.
Artikel 23
De sommen die onmiddellijk geïnd worden bij de vaststelling van overtredingen van het algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer, de minnelijke schikkingen met het Openbaar Ministerie, de boeten en opdeciemen en de gerechtskosten in strafzaken zijn
niet ten laste van de maatschappij

Hoofdstuk VII - Verhaal van de maatschappij
Artikel 24
Wanneer de maatschappij gehouden is ten aanzien van de benadeelden, heeft zij, behoudens iedere andere mogelijke vordering
waarover zij beschikt, een recht van verhaal in de gevallen en op de personen vermeld in artikel 25. Het verhaal heeft betrekking op
de schadevergoedingen in hoofdsom, alsook op de gerechtskosten en intresten die de maatschappij dient te betalen. Het bedrag van
het verhaal is integraal indien de voornoemde bedragen niet hoger zijn dan € 10.411,53. Het verhaal wordt echter maar uitgeoefend
tot beloop van de helft van de voornoemde bedragen wanneer die hoger zijn dan € 10.411,53 met een minimum van € 10.411,53 en een
maximum van € 30.986,69.
Artikel 25
1°De maatschappij heeft een recht van verhaal op de verzekeringnemer:
a) ingeval de dekking van de overeenkomst geschorst is wegens niet-betaling van de premie.
b) in geval van opzettelijk verzwijgen of opzettelijk onjuist meedelen van gegevens betreffende het risico bij het sluiten of in de loop van
de overeenkomst. Dit verhaal wordt integraal uitgeoefend en is niet onderworpen aan de beperking bepaald in artikel 24.
c) in geval van onopzettelijk verzwijgen of onopzettelijk onjuist meedelen van gegevens betreffende het risico zowel bij het sluiten als in
de loop van de overeenkomst, die aan de verzekeringnemer kunnen verweten worden; het bedrag van het verhaal is dan beperkt tot
€ 247,89 (niet geïndexeerd). Er kan geen verhaal uitgeoefend worden ingeval de overeenkomst gewijzigd werd overeenkomstig de
artikelen 9 en 10.
2°De maatschappij heeft een recht van verhaal op de verzekerde, dader van het schadegeval:
a) die het schadegeval opzettelijk heeft veroorzaakt. Dit verhaal wordt integraal uitgeoefend en is niet onderworpen aan de beperking
bepaald in artikel 24.
b) die het schadegeval veroorzaakt heeft door een van de volgende gevallen van grove schuld: rijden in staat van dronkenschap of in
een gelijkaardige toestand die het gevolg is van het gebruik van producten andere dan alcoholische dranken.
c) indien het rijtuig gebruikt werd ingevolge een misbruik van vertrouwen, een oplichting of een verduistering; dit verhaal wordt slechts
uitgeoefend tegen de dader van het misdrijf of zijn medeplichtige.
3°De maatschappij heeft een recht van verhaal op de verzekeringnemer en, indien daartoe grond bestaat, op de verzekerde die niet
de verzekeringnemer is:
a) wanneer het schadegeval zich voordoet tijdens de deelname aan een snelheids-, regelmatigheids- of behendigheidsrit of -wedstrijd,
waartoe van overheidswege geen verlof is verleend.
b) wanneer, op het ogenblik van het schadegeval, het rijtuig bestuurd wordt door een persoon die niet voldoet aan de voorwaarden
die de Belgische wet en reglementen voorschrijven om dat rijtuig te besturen, bijvoorbeeld door een persoon die de vereiste minimumleeftijd niet bereikt heeft, door een persoon die geen rijbewijs heeft of door een persoon die van het recht tot sturen vervallen
verklaard is. Het recht van verhaal wordt evenwel niet toegepast wanneer de persoon die het rijtuig bestuurt in het buitenland aan de
voorwaarden voldoet voorgeschreven door de plaatselijke wet en reglementen om het rijtuig te besturen en niet onderhevig is aan
een in België lopend rijverbod, in welk geval het recht van verhaal behouden blijft.
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c) wanneer het omschreven rijtuig dat onderworpen is aan de Belgische reglementering op de technische controle, op het ogenblik van
het schadegeval niet of niet meer voorzien is van een geldig keuringsbewijs, behalve als het schadegeval zich voordoet tijdens het
normale traject naar de keuring of wanneer men in geval van afgifte van een bewijs met de vermelding “verboden tot het verkeer”
zich van het keuringsstation naar zijn woonplaats en/of naar de hersteller begeeft en na herstelling naar het keuringsstation rijdt.
Het recht van verhaal wordt echter niet uitgeoefend indien de verzekerde aantoont dat er geen oorzakelijk verband bestaat tussen
de staat van het rijtuig en het schadegeval.
d) wanneer het schadegeval zich voordoet, terwijl het reglementair of contractueel toegelaten aantal vervoerde personen overschreden is of wanneer het vervoer van personen in strijd is met reglementaire of contractuele bepalingen. Indien het reglementair of
contractueel maximum toegelaten aantal vervoerde personen overschreden is, is het bedrag van het verhaal evenredig aan de
verhouding van het overtallig aantal vervoerde personen tot het aantal werkelijk vervoerde personen, onverminderd de toepassing
van artikel 24. Voor het berekenen van het aantal vervoerde personen komen kinderen beneden de vier jaar niet in aanmerking;
kinderen van vier tot volle vijftien jaar worden geacht twee derde plaats in te nemen. De uitkomst van de berekening wordt afgerond
naar de hogere eenheid. In geval van personenvervoer buiten de reglementaire of contractuele voorwaarden, wordt het verhaal
voor het totaal van de aan deze vervoerde personen betaalde schadevergoedingen uitgeoefend, onverminderd de toepassing van
artikel 24. Niettemin kan de maatschappij geen verhaal nemen op een verzekerde indien deze aantoont dat de tekortkomingen of de
feiten waarop het verhaal gesteund is, te wijten zijn aan een andere verzekerde en dat ze zich hebben voorgedaan in strijd met zijn
onderrichtingen of buiten zijn medeweten.
4°De maatschappij heeft een recht van verhaal op de dader van het schadegeval of de burgerrechtelijk aansprakelijke in de gevallen
bedoeld in artikel 33 wanneer de dekking enkel geldt ten gunste van de benadeelde personen.
5°De maatschappij heeft een recht van verhaal op de verzekerde die de in artikel 19 vermelde verplichtingen niet heeft nageleefd. In
ieder geval is er maar verhaal indien en in de mate waarin de maatschappij schade geleden heeft, onverminderd de toepassing van
artikel 24.
6°De maatschappij heeft een recht van verhaal op de verzekerde die een bepaalde handeling niet verricht heeft binnen een door de
overeenkomst vastgestelde termijn. Dit verhaalrecht kan niet uitgeoefend worden indien de verzekerde bewijst dat hij die handeling
zo spoedig als redelijkerwijze mogelijk, verricht heeft. In ieder geval kan slechts verhaal worden uitgeoefend indien en in de mate
waarin de maatschappij door het verzuim schade heeft geleden, onverminderd de toepassing van artikel 24.

Hoofdstuk VIII - Duur, vernieuwing, schorsing, einde van de overeenkomst
Artikel 26
De duur van de overeenkomst is één jaar. Op het einde van de verzekeringsperiode wordt de overeenkomst stilzwijgend van jaar
tot jaar vernieuwd, tenzij zij door één van de partijen ten minste drie maanden voor het verstrijken van de lopende periode werd
opgezegd.
Artikel 27
De maatschappij kan de overeenkomst opzeggen:
1° tegen het einde van elke verzekeringsperiode, overeenkomstig artikel 26.
2° in geval van opzettelijke verzwijging of opzettelijke onjuiste mededeling van gegevens betreffende het risico in de loop van de
overeenkomst.
3° in geval van onopzettelijke verzwijging of onopzettelijke onjuiste mededeling van gegevens betreffende de omschrijving van
het risico, bij het sluiten van de overeenkomst zoals bepaald in artikel 9 en in geval van verzwaring van het risico zoals bepaald in
artikel 10.
4° in geval van niet-betaling van de premie, overeenkomstig artikel 13.
5° wanneer het aan de technische controle onderworpen rijtuig niet of niet meer voorzien is van een geldig keuringsbewijs of wanneer
het rijtuig niet beantwoordt aan de “Algemene Reglementen op de technische eisen van de motorrijtuigen”.
6° na iedere aangifte van een schadegeval, maar uiterlijk één maand na de uitbetaling of de weigering tot uitbetaling van de schadevergoeding.
7° in geval van publicatie van nieuwe wettelijke bepalingen die een invloed hebben op de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van
de verzekerden of op de verzekering van deze aansprakelijkheid, maar ten laatste 6 maanden na de inwerkingtreding van deze
bepalingen.
8° in geval van schorsing van de overeenkomst, zoals bepaald in artikel 30.
9° in geval van faillissement, kennelijk onvermogen of overlijden van de verzekeringnemer, overeenkomstig de artikelen 31 en 32.
Artikel 28
De verzekeringnemer kan de overeenkomst opzeggen:
1° tegen het einde van elke verzekeringsperiode, overeenkomstig artikel 26.
2° na iedere aangifte van een schadegeval, maar uiterlijk één maand na de kennisgeving door de maatschappij van de uitbetaling of
de weigering tot uitbetaling van de schadevergoeding.
3° in geval van wijziging van de verzekeringsvoorwaarden en van het tarief of alleen van het tarief, overeenkomstig artikel 15.
4° in geval van faillissement, gerechtelijk akkoord of intrekking van de toelating van de maatschappij.
5° in geval van vermindering van het risico, zoals bepaald in artikel 10.
6° wanneer tussen de datum van het sluiten en de aanvangsdatum een termijn van meer dan een jaar verloopt. Deze opzegging dient
betekend, uiterlijk drie maanden vóór de aanvangsdatum van de overeenkomst.
7° in geval van schorsing van de overeenkomst, zoals bepaald in artikel 30.
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Artikel 29
De opzegging geschiedt bij deurwaardersexploot, per aangetekende brief of door afgifte van de opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs. Behoudens in de gevallen bedoeld in de artikelen 13, 15 en 26, gaat de opzegging
in na het verstrijken van een termijn van één maand, te rekenen vanaf de dag volgend op de betekening of de datum van het ontvangstbewijs of, in het geval van een aangetekende brief, te rekenen van de dag die volgt op de afgifte ter post. De opzegging van
de overeenkomst door de maatschappij na aangifte van een schadegeval wordt van kracht bij de betekening ervan, wanneer de
verzekeringnemer, of de verzekerde één van zijn verplichtingen, ontstaan door het schadegeval, niet is nagekomen met de bedoeling
de verzekeraar te misleiden. Het premiegedeelte dat betrekking heeft op de periode na de datum van het van kracht worden van de
opzegging, wordt door de maatschappij terugbetaald.
Artikel 30
Wanneer het omschreven rijtuig in eigendom of in huur wordt opgevorderd, wordt de overeenkomst geschorst door het enkel feit dat
de opvorderende overheid het rijtuig in bezit neemt.
Artikel 31
In geval van faillissement van de verzekeringnemer blijft de overeenkomst bestaan ten voordele van de massa van de schuldeisers die
de maatschappij het bedrag verschuldigd is van de premies vervallen vanaf de faillietverklaring. De maatschappij en de curator van het
faillissement hebben evenwel het recht om de overeenkomst op te zeggen. De maatschappij kan de overeenkomst echter maar opzeggen ten vroegste drie maanden na de faillietverklaring; de curator kan de overeenkomst slechts opzeggen binnen de drie maanden die
volgen op de faillietverklaring.
Artikel 32
In geval van overlijden van de verzekeringnemer blijft de overeenkomst voortbestaan ten voordele van de
erfgenamen die verplicht zijn de premies te betalen, onverminderd het recht van de maatschappij om de overeenkomst op te zeggen,
binnen de drie maanden te rekenen vanaf de dag waarop zij kennis kreeg van het overlijden, op één van de wijzen bepaald in artikel
29, eerste lid. De erfgenamen kunnen de overeenkomst opzeggen, op één van de wijzen bepaald in artikel 29, eerste lid, binnen de drie
maanden en veertig dagen na het overlijden. Indien het omschreven rijtuig de volle eigendom wordt van één van de erfgenamen of
van een legataris van de verzekeringnemer, blijft de overeenkomst voortbestaan in zijn voordeel. Deze erfgenaam of legataris kan
evenwel de overeenkomst opzeggen binnen de maand te rekenen vanaf de dag dat het rijtuig hem werd toebedeeld.
Artikel 33
In geval van overdracht van eigendom van het omschreven rijtuig zijn volgende bepalingen van toepassing:
1° Betreffende het nieuwe rijtuig.
De dekking blijft aan de verzekerde verworven:
∞∞ Gedurende 16 dagen vanaf de overdracht van de eigendom van het omschreven rijtuig en dit zonder enige formaliteit, indien het
nieuwe rijtuig zelfs op ongeoorloofde wijze aan het verkeer deelneemt onder de kentekenplaat van het overgedragen rijtuig.
∞∞ Na het verstrijken van voornoemde termijn van 16 dagen voor zover echter de maatschappij binnen deze termijn in kennis gesteld
werd van de vervanging. In dit geval blijft de overeenkomst bestaan volgens de verzekeringsvoorwaarden en het tarief van toepassing bij de maatschappij op de laatste premievervaldag onder voorbehoud van de bepalingen van artikel 37 betreffende de premieindexatie. Indien na het verstrijken van voornoemde termijn van 16 dagen het overgedragen rijtuig niet werd vervangen of indien
deze vervanging niet ter kennis werd gebracht van de maatschappij is de overeenkomst geschorst en wordt artikel 34 toegepast.
Deze schorsing van de overeenkomst is tegenwerpbaar aan de benadeelde persoon. De vervallen premie blijft aan de maatschappij
prorata temporis verworven tot op het ogenblik dat de overdracht van eigendom haar ter kennis wordt gebracht.
2° Betreffende het overgedragen rijtuig ander dan een bromfiets.
Gedurende 16 dagen vanaf de overdracht van de eigendom, voor zover geen enkele andere verzekering hetzelfde risico dekt:
∞∞ Blijft de dekking verworven aan de verzekeringnemer, zijn echtgenoot en kinderen die bij hem inwonen en de wettelijke leeftijd tot
sturen hebben bereikt, indien het overgedragen rijtuig zelfs op ongeoorloofde wijze aan het verkeer deelneemt onder de kentekenplaat die het vóór de overdracht droeg.
∞∞ Heeft de dekking uitwerking, doch enkel ten opzichte van de benadeelde persoon wanneer de schade berokkend wordt door een
andere verzekerde dan degenen die hiervoren vermeld zijn, en dit indien het overgedragen rijtuig zelfs op ongeoorloofde wijze aan
het verkeer deelneemt onder de kentekenplaat die het vóór de overdracht droeg. Na het verstrijken van voornoemde termijn van 16
dagen vervalt deze dekking tenzij de overeenkomst, mits schriftelijke instemming van de maatschappij, overgedragen werd ten
gunste van de nieuwe eigenaar. De beëindiging van deze dekking is tegenwerpbaar aan de benadeelde persoon.
3° Betreffende de bromfietsen.
Aanvullend bij 1°, blijft de dekking verworven, doch enkel ten voordele van de benadeelde persoon en op voorwaarde dat geen enkel
andere verzekering hetzelfde risico dekt, voor de schade veroorzaakt door elke bromfiets voorzien, met toelating van de titularis, van
de provinciale plaat afgeleverd op grond van het door de maatschappij afgegeven attest, voor zover het schadeberokkenend feit zich
heeft voorgedaan vóór het einde van het op de plaat vermelde jaar. Behoudens schriftelijk akkoord van de maatschappij wordt de
overeenkomst niet overgedragen ten voordele van de nieuwe eigenaar van de overgedragen bromfiets.
4° In geval van een huurovereenkomst betreffende het omschreven rijtuig.
De onder 1°, 2° en 3° omschreven bepalingen zijn eveneens van toepassing in geval van beëindiging van de rechten van de
verzekeringnemer op het omschreven rijtuig dat hij verkregen heeft ter uitvoering van een huurovereenkomst of een gelijkaardige
overeenkomst, onder meer een leasingovereenkomst.

Blad 32 van 33

Artikel 34
In geval van schorsing van de overeenkomst moet de verzekeringnemer die het omschreven of enig ander rijtuig in het verkeer brengt,
daarvan mededeling doen aan de maatschappij. De overeenkomst wordt opnieuw in werking gesteld volgens de verzekeringsvoorwaarden en het tarief van toepassing op de laatste jaarlijkse premievervaldag, onder voorbehoud van de bepalingen van artikel 37
betreffende de premie-indexatie.
Indien de overeenkomst niet opnieuw in werking wordt gesteld, neemt zij een einde op de eerstvolgende jaarlijkse premievervaldag.
Indien de schorsing echter gebeurt binnen de drie maanden voor de eerstvolgende jaarlijkse premievervaldag neemt de overeenkomst
een einde op de volgende jaarlijkse vervaldag. Het niet-verbruikte premiegedeelte wordt op het einde van de overeenkomst terugbetaald. Neemt de overeenkomst een einde alvorens de waarborg een volledig jaar heeft gelopen dan wordt de terugbetaling verminderd met het verschil tussen de jaarpremie en de premie berekend aan het tarief voor overeenkomsten van minder dan één jaar.
De verzekeringnemer kan altijd schriftelijk vragen om geen einde aan de overeenkomst te stellen.
Artikel 35
Indien het risico verdwijnt wegens enige andere reden dan die welke hierboven zijn opgesomd, moet de verzekeringnemer de maatschappij hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen; doet hij dit niet, dan blijft de vervallen premie prorata temporis aan de maatschappij verworven of verschuldigd tot op het ogenblik dat die mededeling werkelijk wordt gedaan.

Hoofdstuk IX – Indexatie
Artikel 36 en 37 : Opgeheven

Hoofdstuk X - A posteriori
personalisatiestelsel
Artikel 38 : Opgeheven

Hoofdstuk XI – Vergoeding van bepaalde slachtoffers van verkeersongevallen
Artikel 39
1° B
 ij een verkeersongeval waarbij één of meer motorrijtuigen betrokken zijn, wordt, met uitzondering van de Stoffelijke Schade en de
schade geleden door de bestuurder van elk van de betrokken motorrijtuigen, alle schade geleden door slachtoffers en hun rechthebbenden en voortvloeiend uit lichamelijke letsels of het overlijden, met inbegrip van de kledijschade, hoofdelijk vergoed door de
Maatschappij overeenkomstig artikel 29bis van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering
inzake motorrijtuigen dekt. Deze bepaling is ook van toepassing indien de schade opzettelijk werd veroorzaakt door de bestuurder
Slachtoffers die ouder zijn dan 14 jaar en het ongeval en zijn gevolgen hebben gewild, kunnen zich niet beroepen op de bepalingen
van het eerste lid. Schade aan functionele prothesen wordt beschouwd als lichamelijke schade. Onder functionele prothesen wordt
verstaan: de door het slachtoffer gebruikte middelen om lichamelijke gebreken te compenseren.
2° De bestuurder van een motorrijtuig en zijn rechthebbenden kunnen zich niet beroepen op de bepalingen van dit hoofdstuk tenzij de
bestuurder optreedt als rechthebbende van een slachtoffer dat geen bestuurder was en op voorwaarde dat hij de schade niet
opzettelijk heeft veroorzaakt.
3° Voor de toepassing van dit hoofdstuk moet onder motorrijtuig worden verstaan ieder motorrijtuig met uitzondering van rolstoelen
met een eigen aandrijving die door gehandicapten in het verkeer kunnen worden gebracht.
4° Alle hoofdstukken van de overeenkomst zijn van toepassing behalve de artikelen 1 tot3 en 5 tot 8 van de Hoofdstuk 1(Voorwerp en
omvang van de verzekering). Wat Hoofdstuk VII (Verhaal van de Maatschappij) betreft, heeft de Maatschappij een recht van verhaal
voor de gevallen die in artikel 25.1 a), 25.3 b) en, wat de aan de vervoerde personen uitgekeerde vergoedingen betreft, in 25.3 d)
bedoeld zijn. Zij beschikt eveneens over een recht van verhaal in alle andere in artikel 25 bedoelde gevallen, maar alleen wanneer
zij op basis van de burgerrechtelijke aansprakelijkheidsregels de aansprakelijkheid van een verzekerde aantoont, en dit in de mate
dat de verzekerde aansprakelijk is. Voor de toepassing van de bepalingen van Hoofdstuk X(A posteriori personalisatiestelsel) wordt
de betaling die in uitvoering van 1° is gedaan, niet beschouwd als een schadegeval dat aanleiding geeft tot een stijging op de
gradenschaal indien, op grond van de regels van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, geen enkele verzekerde aansprakelijk is.
De maatschappij moet de aansprakelijkheid van de verzekerde bewijzen.
5° Voor de toepassing van dit hoofdstuk en in afwijking van artikel 16, alinea 1, berust de verplichting tot aangifte van schade bij de
verzekeringsnemer, ook al zou hij niet aansprakelijk kunnen worden gesteld, voor zover hij van het voorgevallen schadegeval
kennis had.
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