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AFDELING: B.A. MOTORRIJTUIGEN
Modelovereenkomst voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen

BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN:

Voor de toepassing van deze overeenkomst, voor wat betreft de Verplichte Aansprakelijkheidsverzekering inzake
Motorrijtuigen, wordt verstaan onder:
1.

de maatschappij: de NV OPTIMCO, Boomsesteenweg 75 te 2610 Antwerpen (Wilrijk), verzekeringsonderneming
toegelaten onder nummer 2393 om de tak B.A.Motorrijtuigen (tak 10) te beoefenen (beslissing FSMA van 29/3/2005)

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.

het schadegeval: ieder feit dat schade veroorzaakt heeft en dat aanleiding kan geven tot de toepassing van de
overeenkomst

7.

het 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.

het verzekeringsvoorstel: het formulier dat uitgaat van de maatschappij en in te vullen is 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 1: VOORWERP EN OMVANG VAN DE VERZEKERING
Artikel 1
Met deze overeenkomst dekt de maatschappij overeenkomstig de wet van 21 november 1989 en onder de hierna vermelde
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, in de vorstendommen Andorra en Monaco, in Vaticaanstad, in Bulgarije, in Finland, in Hongarije, in IJsland,
in Liechtenstein, op Malta, in Noorwegen, in Oostenrijk, in Polen, in Roemenië, in San-Marino, in Tsjechië, in Slovakije, in
Zweden, in Zwitserland, in Marokko, in Tunesië, in Turkije, alsook in elk land dat door de koning bepaald wordt krachtens
artikel 3, § 1, van de wet van 21 november 1989.
Wanneer 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 privé-terreinen.
Voor de schade veroorzaakt door een daad van terrorisme, is Optimco NV aangesloten als lid van de VZW Trip (Terrorism
Reinsurance and Insurance Pool). De schaderegeling zal gebeuren overeenkomstig de modaliteiten voorzien in de wet van
1 april 2007 betreffende de verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme. Schade veroorzaakt door wapens of
tuigen die bestemd zijn om te ontploffen door de structuurwijziging van de atoomkern, is evenwel uitgesloten.

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 gelegd beslag of voor de invrijheidsstelling 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.
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Artikel 3
1.

Gedekt wordt de burgerrechtelijke aansprakelijkheid:
van de verzekeringnemer
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.

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

Uitbreiding van de dekking
De dekking van de overeenkomst strekt zich uit, zonder dat hiervoor een mededeling vereist is, tot de
burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de eigenaar van het omschreven rijtuig, van de verzekeringnemer en van alle
personen die gebruikelijk bij hem inwonen, in hun hoedanigheid van bestuurder, voor zover zij de wettelijke leeftijd
om een motorrijtuig te besturen bereikt hebben, houder of passagier, of van burgerrechtelijk aansprakelijke voor de
bestuurder, houder of passagiers:
a.

van een tijdelijk vervangingsvoertuig
Onder “tijdelijk vervangingsvoertuig” wordt verstaan een motorrijtuig dat aan een derde toebehoort en dat tot
hetzelfde gebruik bestemd is als het omschreven rijtuig en dat als vervangwagen dient voor dat voertuig, dat om
welke reden dan ook definitief of tijdelijk onbruikbaar is geworden, onder meer wegens onderhoud, aanpassingen,
herstellingen of technische keuring.
De dekking treedt in werking op het ogenblik dat het omschreven rijtuig niet meer kan worden gebruikt en eindigt
wanneer het tijdelijk vervangingsvoertuig aan de eigenaar of aan een door deze aangewezen persoon wordt
terugbezorgd. Het voertuig moet worden terugbezorgd binnen een redelijke termijn na ontvangst van het bericht
dat het omschreven rijtuig ter beschikking is. De dekking mag in elk geval niet meer dan 30 kalenderdagen
bestrijken.
Wanneer de verzekeringnemer een rechtspersoon is, is de dekking verworven voor de gemachtigde bestuurder
van het omschreven rijtuig, alsook voor alle personen die bij hem inwonen, in hun hoedanigheid van bestuurder,
voor zover zij de wettelijke leeftijd om een motorrijtuig te besturen bereikt hebben, houder of passagier, of van
burgerrechtelijk aansprakelijke voor de bestuurder, houder of passagiers.
De dekking is niet van toepassing wanneer het omschreven rijtuig onbruikbaar wordt wegens overdracht van
eigendom of overdracht van de rechten van de verzekeringnemer op het omschreven rijtuig die hij ontvangen
heeft in uitvoering van een huurcontract of een ander analoog contract, onder meer een leasingovereenkomst.

b.

van een toevallig gebruikt voertuig
Onder “toevallig gebruikt voertuig” wordt verstaan een motorrijtuig dat aan een derde toebehoort en dat de
hierboven vermelde personen toevallig besturen, houden of waarin zij toevallig passagiers zijn, zelfs wanneer 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 vermeld is in de Bijzondere Voorwaarden of bij ontstentenis in het
verzekeringsvoorstel of in een latere kennisgeving aan de maatschappij, alsook voor de personen die gebruikelijk
bij hem inwonen, in hun hoedanigheid van bestuurder, voor zover zij de wettelijke leeftijd om een motorrijtuig te
besturen bereikt hebben, of van burgerrechtelijk aansprakelijke voor de bestuurder.
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 is van een huur-, leasing- of gelijkaardig contract, blijft de dekking
van toepassing wanneer de verzekeringnemer of de gebruikelijke bestuurder van het omschreven rijtuig niet zelf
de hierboven vermelde activiteiten uitoefent.
Onder derden in de betekenis van dit artikel wordt verstaan elke andere persoon dan:
- de verzekeringnemer of, wanneer de verzekeringnemer een rechtspersoon is, de bestuurder van het
omschreven rijtuig waarvan de identiteit vermeld is in de Bijzondere Voorwaarden of bij ontstentenis in het
verzekeringsvoorstel of in een latere kennisgeving aan de maatschappij, alsook de personen die bij hem inwonen
- de eigenaar of de gebruikelijke houder van het omschreven rijtuig

2.

Beperkingen van de dekking
a.

Wanneer het omschreven rijtuig een twee- of een driewieler is, kan de dekking in geen geval slaan op een rijtuig
op vier of meer wielen

b.

In zoverre de benadeelden vergoeding hebben verkregen voor hun schade:
- ofwel krachtens een verzekeringsovereenkomst die de burgerrechtelijke aansprakelijkheid dekt waartoe het
gebruikte voertuig aanleiding geeft
- ofwel krachtens een door de bestuurder gesloten verzekeringsovereenkomst die zijn burgerrechtelijke
aansprakelijkheid dekt
is de dekking van toepassing
- wanneer de verzekeraar die één van de voornoemde overeenkomsten gesloten heeft, verhaal uitoefent op de
verzekerde in de gevallen bepaald in artikel 25, 3 c en 25, 4 van deze overeenkomst of in de hierin niet bepaalde
gevallen tenzij de verzekerde vooraf van de mogelijkheid van verhaal in kennis werd gesteld
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- wanneer de verzekeringnemer van één van de voornoemde overeenkomsten aan de verzekerde een verzoek tot
terugbetaling richt voor het bedrag van het verhaal uitgeoefend in één van de hierboven opgesomde gevallen
3.

De dekking strekt zich eveneens uit tot de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de verzekeringnemer alsook tot de
personen die bij hem inwonen, voor de schade veroorzaakt door het gestolen of verduisterde voertuig 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 voertuig bij de maatschappij verzekerd was.

Artikel 5
Voor schade die voortvloeit uit lichamelijke letsels is de dekking onbeperkt. Niettemin wordt de dekking, vanaf de datum
van inwerkingtreding van het koninklijk besluit zoals bedoeld in artikel 3, paragraaf 2, 2e lid van de wet van 21 november
1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, zoals gewijzigd door de wet van 12
januari 2007 (Staatsblad 7 maart 2007), beperkt tot €100.000.000,00 per schadegeval of, tot het bedrag vermeld in dat
koninklijk besluit.
Voor stoffelijke schade wordt de dekking beperkt tot €100.000.000,00 per schadegeval. Voor persoonlijke kleding en
bagage wordt de dekking echter beperkt tot € 2.478,94 per vervoerde persoon.

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.

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 zijn stoffelijke schade, wanneer hij geen lichamelijke letsels heeft opgelopen: de bestuurder van het verzekerde
rijtuig.
Deze persoon kan evenwel aanspraak maken op de vergoeding van zijn stoffelijke schade, zelfs indien hij geen
lichamelijke letsels heeft 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 is bepaald

2.

de schade aan de door het verzekerd rijtuig vervoerde goederen, behoudens wat bij artikel 5, a) is bepaald

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 2: BESCHRIJVING EN WIJZIGING VAN HET RISICO - MEDEDELINGEN VAN DE
VERZEKERINGNEMER
Artikel 9
1.

De verzekeringnemer is verplicht bij het sluiten van de overeenkomst alle hem bekende omstandigheden nauwkeurig
mee te delen die hij redelijkerwijs moet beschouwen als gegevens die van invloed kunnen zijn op de beoordeling van
het risico door de 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.
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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.

Wanneer 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 overeenkomst had
bestaan, onder andere voorwaarden zou hebben verzekerd, staat zij een overeenkomstige vermindering 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.

HOOFDSTUK 3: 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 mogelijkheid niet heeft voorgehouden, 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 4: 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 5: 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
voor die vervaldag. De verzekeringnemer mag eventueel 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.
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HOOFDSTUK 6: 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 schadevergoeding betaald heeft, treedt in de rechten en de vorderingen die de verzekerde kunnen
toebehoren.

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 ten gepaste 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.
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HOOFDSTUK 7: 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.

2.

3.

De maatschappij heeft een recht van verhaal op de verzekeringnemer:
a.

in geval 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.

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 wordt ingevolge een misbruik van vertrouwen, een oplichting of een verduistering; dit
verhaal wordt slechts uitgeoefend tegen de dader van het misdrijf of zijn medeplichtige.

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

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 de 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.
Ingeval 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 verhaalsrecht 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.
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HOOFDSTUK 8: 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 voor de aanvangsdatum van de overeenkomst

7.

in geval van schorsing van de overeenkomst, zoals bepaald in artikel 30.

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 voorbestaan 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.
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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.
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 pro rata 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 hiervoor 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 de 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 enkele 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 leasing-overeenkomst.

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.
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 pro rata
temporis aan de maatschappij verworven of verschuldigd tot op het ogenblik dat die mededeling werkelijk wordt gedaan.

HOOFDSTUK 9: A POSTERIORI PERSONALISATIESTELSEL
Artikel 36
1.

Toepassingsgebied.
De volgende bepalingen zijn van toepassing op de premies voor motorrijtuigen voor toerisme en zaken of voor
gemengd gebruik, op de premies voor motorrijtuigen bestemd voor vervoer van zaken waarvan de M.T.M. 3,5 ton
niet overschrijdt, en op de premies voor mobilhomes.

2.
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Het mechanisme bestaat uit een schaal van drieëntwintig graden, genummerd van 00 tot 22.
In de Bijzondere Voorwaarden wordt de aanvangsgraad vermeld die toepasselijk is op onderhavige overeenkomst,
overeenstemmend met het premieniveau dat voor die graad voorzien is op de hierna volgende schaal, waarop voor
iedere graad het overeenstemmende premieniveau is opgegeven.
graad
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
3.

premieniveau graad premieniveau
0,635
12
1,080
0,635
13
1,170
0,635
14
1,290
0,670
15
1,450
0,700
16
1,610
0,740
17
1,800
0,775
18
2,200
0,810
19
2,400
0,858
20
2,800
0,905
21
3,250
0,952
22
3,500
1,000

Toetredingsmechanisme tot het stelsel.
De toetreding tot het stelsel gebeurt in graad 14 van de schaal, behalve bij beperkt gebruik van een rijtuig voor
toerisme en zaken of voor gemengd gebruik, waar de toetreding gebeurt in graad 11. Deze afwijking is evenwel
slechts van toepassing wanneer het rijtuig wordt gebruikt:
a.

voor privé-doeleinden en op de weg van en naar het werk (verplaatsingen tussen twee arbeidsplaatsen worden
als beroepsgebruik beschouwd), met uitsluiting van elk ander beroepsgebruik dan de hierna bedoelde

b.

voor beroepsdoeleinden maar uitsluitend:
1. door personen die voltijds een loon- of weddetrekkend beroep uitoefenen en die geen deel uitmaken van de
buitendiensten van de onderneming of van de instelling die hen tewerkstelt (worden aangezien als deeluitmakend
van de buitendiensten, de personen waarvan de beroepsactiviteit systematisch opdrachten in buitendienst
inhoudt)
2. door zelfstandigen die voltijds een sedentair beroep uitoefenen
3. door de bedienaars van een door de wet erkende eredienst
4. door landbouwers en groentekwekers die regelmatig deelnemen aan de handenarbeid van de onderneming

4.

Verplaatsingsmechanisme op de gradenschaal.
De premie wijzigt op elke jaarlijkse premievervaldag volgens de hierboven vermelde gradenschaal in functie van het
aantal schadegevallen en overeenkomstig de hierna omschreven regels.
Om de personalisatiegraad te doen veranderen, worden alleen de schadegevallen in aanmerking genomen waarvoor
de maatschappij die het risico dekte op het tijdstip van het schadegeval, aan de benadeelden een schadevergoeding
betaald heeft of zal moeten betalen.
De geobserveerde verzekeringsperiode wordt elk jaar afgesloten op de laatste dag van de tweede maand voorafgaand
aan de jaarlijkse premievervaldag. Indien zij, om welke reden ook, korter is dan negen maand en half, zal zij bij de
volgende observatieperiode gevoegd worden.

5.

Werkingswijze van het mechanisme.
De verplaatsingen geschieden volgens het volgend mechanisme:
a.

Verzekeringsjaren zonder aansprakelijk schadegeval:
- na 1 verzekeringsjaar zonder aansprakelijk schadegeval: daling met 1 graad
- na 2 verzekeringsjaren zonder aansprakelijk schadegeval: verdere daling met 1 graad
- na 3 verzekeringsjaren zonder aansprakelijk schadegeval: verdere daling met 3 graden
- na 4 verzekeringsjaren zonder aansprakelijk schadegeval: verdere daling met 3 graden
- na 5 verzekeringsjaren zonder aansprakelijk schadegeval: steeds daling tot graad 00

b.

Verzekeringsjaren met aansprakelijk schadegeval:
- stijging met 6 graden per schadegeval
- correctie: wie zich op graad 00 bevindt, behoudt levenslang graad 00.

6.

Beperkingen aan het mechanisme.
ongeacht het aantal jaren zonder schadegeval of het aantal schadegevallen zullen de graden 00 of 22 nooit
overschreden worden
de verzekeringnemer die tijdens vier opeenvolgende geobserveerde verzekeringsperiodes geen schadegeval
gehad heeft en niettemin nog steeds op een hogere graad dan 14 staat, wordt automatisch op de basisgraad 14
teruggebracht.

7.

Verbetering van de graad.
Indien blijkt dat de personalisatiegraad van een verzekeringnemer verkeerdelijk bepaald of gewijzigd werd, wordt de
graad verbeterd en worden de premieverschillen die er uit voortvloeien, respectievelijk aan de verzekeringnemer
terugbetaald of door de maatschappij opgeëist.
Het door de maatschappij terugbetaalde bedrag wordt verhoogd met de wettelijke intrest indien de verbetering meer
dan één jaar na de toekenning van de verkeerde graad gebeurd is. Deze intrest loopt vanaf het ogenblik dat de
verkeerde graad werd toegepast.

8.

Verandering van rijtuig.
De verandering van rijtuig heeft geen enkele invloed op de personalisatiegraad.

9.

Opnieuw van kracht worden.
Indien een geschorste overeenkomst opnieuw van kracht wordt, blijft de op het ogenblik van de schorsing bereikte
personalisatiegraad van toepassing.
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10.

Verandering van maatschappij.
Indien de verzekeringnemer, vóór het sluiten van de overeenkomst door een andere maatschappij verzekerd werd
met toepassing van het a posteriori personalisatiestelsel, is hij verplicht aan de maatschappij de schadegevallen aan
te geven die voorgekomen zijn sinds de datum van het door de andere maatschappij afgeleverde attest tot op de
aanvangsdatum van de overeenkomst.
Indien de verzekeringnemer, vóór het sluiten van de overeenkomst door een andere maatschappij verzekerd werd die
geen of een ander soort personalisatiestelsel toepaste, is hij verplicht aan de maatschappij alle schadegevallen aan te
geven die voorgekomen zijn tijdens de laatste vijf jaren voorafgaand aan de aanvangsdatum van de overeenkomst.

11.

Attest in geval van opzegging van de overeenkomst.
Binnen de 15 dagen na de opzegging van de overeenkomst deelt de maatschappij aan de verzekeringnemer de
inlichtingen mee die nodig zijn voor de juiste vaststelling van de graad en/of voor de beoordeling van het risico, zoals
deze nader zijn omschreven in artikel 3 van het koninklijk besluit van 16 januari 2002 tot wijziging van het K.B. van
22 februari 1991 houdende algemeen reglement betreffende de controle op de verzekeringsondernemingen en van
het K.B. van 14 december 1992 betreffende de modelovereenkomst voor verplichte aansprakelijkheidsverzekering
inzake motorrijtuigen.

12.

Voordien in een ander land van de Europese Gemeenschap onderschreven overeenkomst.
Indien de overeenkomst onderschreven wordt door een persoon die in de loop van de laatste vijf jaar reeds een
overeenkomst onderschreven had overeenkomstig de wetgeving van een andere Lidstaat van de Europese
Gemeenschap, dan wordt de gepersonaliseerde premie bepaald op een graad waarbij rekening gehouden wordt, voor
de laatste vijf verzekeringsjaren voorafgaand aan de datum van de inwerkingtreding van de overeenkomst,met het
aantal schadegevallen per verzekeringsjaar waarvoor de buitenlandse verzekeraar schadevergoedingen ten voordele
van de benadeelden betaald heeft of zal moeten betalen.
De verzekeringnemer dient de nodige bewijsstukken voor te leggen.

HOOFDSTUK 10: VERGOEDING VAN BEPAALDE SLACHTOFFERS VAN VERKEERSONGEVALLEN
Artikel 37
1.

Bij een verkeersongeval waarbij het verzekerde motorrijtuig betrokken is, op de plaatsen bedoeld in artikel 2 § 1 van
de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, wordt,
met uitzondering van de stoffelijke schade en de schade geleden door de bestuurder van elk van de betrokken
motorrijtuigen, alle schade geleden door de slachtoffers en hun rechthebbenden en voortvloeiend uit lichamelijke
letsels of het overlijden, met inbegrip van de kledijschade, vergoed door de maatschappij overeenkomstig artikel
29bis van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake
motorrijtuigen. Deze bepaling is ook van toepassing indien de schade opzettelijk werd veroorzaakt door de bestuurder.
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.
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 van artikel 37. Deze vergoedingsplicht wordt uitgevoerd overeenkomstig de
wettelijke bepalingen betreffende de aansprakelijkheidsverzekering in het algemeen en de
aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen in het bijzonder, voor zover daarvan in dit artikel niet wordt
afgeweken.

2.

De bestuurder van een motorrijtuig en zijn rechthebbenden kunnen zich niet beroepen op de bepalingen van dit
artikel, 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 tot 3 en 5 tot 8 van hoofdstuk 1
(Voorwerp en omvang van de verzekering)
Wat hoofdstuk 7 (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
artikel 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 9 (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 schadeaangifte
bij de verzekeringnemer, ook al zou hij niet aansprakelijk kunnen worden gesteld, voor zover hij van het voorgevallen
schadegeval kennis had.

HOOFDSTUK 11: AANSPRAKELIJKHEID VOOR BOB
Artikel 38
Indien het verzekerde voertuig vermeld in de Bijzondere Voorwaarden van deze polis een personenauto of een lichte
vrachtwagen is, dan waarborgt de maatschappij de persoonlijke aansprakelijkheid van de verzekeringnemer of de
gebruikelijke bestuurder die een fysieke persoon is en van diens samenwonende echtgenoot of partner, voor de stoffelijke
schade aan de personenauto of lichte vrachtwagen (met een M.T.M. tot 3,5 ton) die deze in zijn hoedanigheid van Bobbestuurder oploopt en dit ingevolge een verkeersongeval gebeurd in België, op voorwaarde dat omtrent dit verkeersongeval
ter plaatse proces-verbaal werd opgesteld door de bevoegde Belgische politie.
De personenauto of lichte vrachtwagen waarvoor de BOB–aansprakelijkheid wordt gedekt, mag niet toebehoren aan de
verzekeringnemer, de gebruikelijke bestuurder of zijn gezinsleden, ook al wonen deze tijdelijk wegens beroeps-, studie- of
vakantieredenen elders.
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Onder “Bob-bestuurder” wordt verstaan de persoon die de wettelijke leeftijd heeft om een personenauto of lichte
vrachtwagen te besturen, die beschikt over een geldig rijbewijs, die zich niet in staat van strafbare alcoholintoxicatie
bevindt noch verdovende middelen of andere gevaarlijke producten heeft gebruikt en die op verzoek van de eigenaar of van
de verzekeringnemer of van de gebruikelijke bestuurder of van één hunner gezinsleden, diens voertuig kortstondig
bestuurt, met het oogmerk deze persoon, die ingevolge drankgebruik tijdelijk ongeschikt is tot sturen, en zijn gezelschap
veilig naar huis of naar het voorgestelde afspraakadres te voeren.
Deze waarborg voorziet geen vergoedingsdrempel en de stoffelijke schade aan de beschadigde personenauto of lichte
vrachtwagen wordt vergoed overeenkomstig de regels van gemeen recht.
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AFDELING: RECHTSBIJSTAND MOTORRIJTUIGEN OPTIMALE

HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN

Voor de toepassing van de waarborg Rechtsbijstand Optimale wordt verstaan onder:
1.

De maatschappij: N.V. OPTIMCO, Boomsesteenweg 75 te 2610 Antwerpen (Wilrijk), verzekeringsonderneming
toegelaten onder nummer 2393 om de tak Rechtsbijstand (tak 17) te beoefenen.

2.

Verzekeringnemer: de persoon die de overeenkomst met de maatschappij sluit. Indien de onderschrijver een
rechtspersoon is, geldt de opgegeven titularis als verzekeringnemer.
Verzekerden: de verzekeringnemer, de eigenaar van het omschreven voertuig, de gemachtigde houder en de
toegelaten bestuurder van het verzekerde voertuig, alsook alle gratis vervoerde passagiers in het verzekerde voertuig.

3.
4.

Derden: ieder andere persoon dan een verzekerde.

5.

Gezinsleden van verzekeringnemer: zijn samenwonende echtgenoot of partner, alle andere effectief inwonende
personen en de ongehuwde kinderen die om studieredenen tijdelijk elders verblijven

6.

Ongeval: plots en onvoorzienbaar feit dat schade veroorzaakt

Artikel 1

Het begrip "verzekerde voertuig"

Het verzekerde voertuig is het omschreven voertuig, zijnde de personenauto, de lichte vrachtwagen of moto, waaraan de
nummerplaat is gehecht die vermeld is in de Bijzondere Voorwaarden of de bromfiets, waarvan het chassisnummer vermeld
is in de Bijzondere Voorwaarden.
Uitbreiding van de dekking.
Het verzekerde voertuig is eveneens:
het motorvoertuig van dezelfde categorie als het omschreven voertuig dat niet toebehoort aan verzekeringnemer
noch aan één zijner gezinsleden, en dat het omschreven voertuig tijdelijk vervangt in de zin van artikel 4 van de
"Modelovereenkomst voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen". Deze dekking is van
suppletieve aard, zodat de "eigen rechtsbijstandsverzekering" van het tijdelijk vervangingsvoertig eerst tussenkomst
dient te verlenen.
het motorvoertuig van dezelfde categorie als het omschreven voertuig dat niet toebehoort aan verzekeringnemer
noch aan één zijner gezinsleden, maar dat toevallig door verzekeringnemer of één zijner gezinsleden wordt bestuurd.
De waarborg is eveneens verworven aan verzekeringnemer en zijn gezinsleden, wanneer zij tijdens hun vakantie in
het buitenland een huurwagen van dezelfde categorie als het omschreven voertuig besturen. Deze dekking is van
suppletieve aard, zodat de "eigen rechtsbijstandsverzekering" van het toevallig bestuurd voertuig of van het
vakantievoertuig eerst tussenkomst dient te verlenen.
elke aan het verzekerde voertuig gekoppelde aanhangwagen of caravan.
de aanhangwagen of caravan, die voorzien is van de nummerplaat van het omschreven voertuig of van de
nummerplaat omschreven in de Bijzondere Voorwaarden.

Artikel 2

Beheer

Overeenkomstig het koninklijk besluit van 12/10/1990 betreffende de rechtsbijstandsverzekering, wordt het beheer van de
schadegevallen "Rechtsbijstand" toevertrouwd aan OPTILEX, zijnde een onafhankelijke en gescheiden beheersdienst van de
maatschappij.

Artikel 3

Territoriale Uitgestrektheid

De waarborg burgerlijk verhaal en strafrechtelijke verdediging is verworven in de landen die overeenkomstig de Wet van 21
november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen verplicht verzekerd gesteld
zijn en bovendien in de landen Bosnië-Herzegovina, F.Y.R.O.M. (Macedonië) en Servië.
Voor de waarborguitbreidingen geldt dezelfde territoriale uitgestrektheid, behoudens de afwijkingen die voorzien zijn in de
artikels 12, 13, 14 en 16.

Artikel 4

Dekkingslimiet

De tussenkomst van de maatschappij wordt verleend tot 500.000 € per verzekerd schadegeval, ongeacht het aantal
betrokken verzekerden, behoudens de afwijkingen voorzien in de artikels 5, 13, 15 en 16.

HOOFDSTUK 2: WAARBORGEN
Artikel 5

Prestaties van de maatschapij

De maatschappij:
licht de verzekerde in over de omvang van zijn rechten en de wijze waarop zijn verdediging wordt georganiseerd
streeft eerst een minnelijke regeling na
zorgt zo nodig voor een deskundigenonderzoek
indien geen minnelijke regeling mogelijk is, zorgt de maatschappij voor de gerechtelijke opvordering van de
rechtmatige belangen van verzekerden en voor de strafrechtelijke verdediging en dit volgens de modaliteiten voorzien
in de artikels 6, 7, 8 en 9.
De maatschappij vergoedt:
de redelijkerwijze gemaakte verplaatsingskosten van verzekerden, die verplicht zijn te verschijnen voor een
buitenlandse rechtbank en dit tot beloop van maximaal € 2.500. Verzekerden bespreken vooraf de wijze van
verplaatsing met de maatschappij.
de kosten van een tolk die de buitenlandse rechtbank aanstelt en ten laste van verzekerden worden gelegd en dit tot
beloop van maximaal € 2.500.
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Zelfs in geval van tegenstrijdigheid van belangen tussen de verzekerden, kan elke verzekerde aanspraak maken op de
prestaties van de maatschappij, behoudens in het geval de verzekeringnemer zich zou verzetten tegen de verdediging van
de belangen van de andere betrokken verzekerden.

Artikel 6

Burgerrechtelijk verhaal en contractuele geschillenregeling

Het burgerrechtelijk verhaal en de contractuele geschillenregeling omvat het minnelijk of gerechtelijk behartigen van de
rechtmatige belangen van de verzekerden zoals omschreven in de artikels 8 en 9, het ten laste nemen van de kosten van
expertise, erelonen van de advocaat en burgerlijke gerechtskosten.
Indien een verzekerde die van onze waarborg kan genieten overlijdt, dan worden de prestaties toegekend ten voordele van
alle gezinsleden die inwonend waren bij de verzekerde op het ogenblik van het overlijden, alsook aan diens kinderen die om
studieredenen tijdelijk elders verblijven.
De maatschappij verleent geen tussenkomst voor het voeren van een cassatieprocedure indien de vordering betrekking
heeft op een schadebedrag dat lager is dan € 2.500.

Artikel 7

Strafrechtelijke verdediging

De strafrechtelijke verdediging omvat de verdediging van de verzekerden op strafrechtelijk gebied en betaling van de
erelonen van de advocaat. Boeten of minnelijke schikkingen zijn steeds uit de waarborg gesloten.
Bovendien vergoedt de maatschappij de strafgerechtskosten, indien verzekerde veroordeeld is wegens het onopzettelijk
veroorzaken van een ongeval met het verzekerde voertuig.

Artikel 8

De omvang van het burgerrechtelijk verhaal en de contractuele geschillenregeling

A. Omvang van het burgerrechtelijk verhaal
De maatschappij zorgt in hoofde van de verzekerden voor het opvorderen van:
de schade aan het verzekerde voertuig en de vervoerde goederen die buiten elk contract om, onstaan is tengevolge
van een ongeval of een opzettelijke daad veroorzaakt door een aansprakelijke derde
de schade die de verzekerden, buiten elk contract om, opliepen tengevolge van een verkeersongeval, een door een
aansprakelijke derde veroorzaakt ongeval of een opzettelijke daad (o.a. car-jacking), waarbij de verzekerden
betrokken zijn als bestuurder of kosteloos vervoerde passagier in het verzekerde voertuig.
de schade die de verzekerden als passagier van het verzekerde voertuig toekomt op basis van de Wet ter
bescherming van de zwakke weggebruiker (artikel 29 bis wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte
aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen of gelijkaardige bepalingen naar buitenlands recht).
Deze waarborg blijft verworven aan verzekerden indien zij handelingen stellen die rechtstreeks verband houden met dit
verzekerde voertuig en hierbij zelf het slachtoffer worden van een verkeersongeval. Hieronder wordt verstaan o.a.: het inof uitstappen van het verzekerde voertuig, het tanken van brandstof, het laden of lossen van bagage, het verzekerde
voertuig verlaten om een gevarendriehoek te plaatsen of om hulp te verlenen aan slachtoffers van een verkeersongeval.
De maatschappij neemt eveneens de kosten ten laste voor het gebeurlijk instellen van een vordering voor het Fonds tot
hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden.
B. Omvang van de contractuele geschillenregeling
De maatschappij zorgt in hoofde van de verzekeringsnemer of één zijner gezinsleden voor het opvorderen van:
de schade aan het omschreven voertuig die werd toegebracht door een aansprakelijke derde in het kader van diens
professionele uitbating van pechverhelping, slepen, brandstofbedeling en de carwash.
de schade aan het omschreven voertuig die het gevolg is van een door een professioneel hersteller ondeskundig
uitgevoerde herstelling van het omschreven voertuig, op voorwaarde dat deze herstelling het gevolg is van een
eerder ongeval veroorzaakt door een aansprakelijke derde of een ongeval waarvoor proces-verbaal werd opgesteld.
de schade aan het omschreven voertuig die het gevolg is van een door een professioneel hersteller ondeskundig
uitgevoerd onderhoud en dit voor zover het verzekerde voertuig door de verzekerde personen nieuw werd aangekocht
en op de voorziene tijdstippen in onderhoud is gegaan en hiervan bewijs kan voorgelegd worden via het reglementair
ingevulde onderhoudsboekje.
Tevens verleent de maatschappij bijstand aan de verzekeringnemer of één zijner gezinsleden, die naar aanleiding van de
aankoop van het omschreven voertuig in nieuwe staat, een betwisting hebben met betrekking tot de staat van het voertuig
met de professionele verkoper of invoerder die tot de wettelijke of contractuele waarborg gehouden is.
Rijzen er naar aanleiding van een verzekerd schadegeval, problemen inzake de interpretatie of de toepassing van de
verzekeringswaarborgen Burgerlijke Aansprakelijkheid Motorrijtuigen of Voertuigschade, dan zal de maatschappij de
rechtmatige belangen van verzekerden opzichtens deze verzekeraar verdedigen.
Wanneer zich een verzekerd schadegeval voordoet waarbij verzekerden kunnen beroep doen op een verzekering type
“ inzittenden" of "autobestuurder”, dan zal de maatschappij bijstand verlenen voor de berekening van vergoeding die
verschuldigd is in het kader van deze contracten. Deze bijstand opzichtens de verzekeraar autobestuurder wordt zelfs
verleend ten gunste van de verzekerde als autobestuurder wanneer hijzelf aansprakelijk is voor het verkeersongeval.
Er wordt geen tussenkomst verleend inzake de betwistingen die betrekking hebben op de verschuldigde premie, het
opschorten of opzeggen van de verzekeringswaarborg of andere productiemaatregelen noch wordt het nadeel dat
verzekerde lijdt ingevolge de bonus-malus verhoging opgevorderd.

Artikel 9

De omvang van de Strafrechtelijke verdediging

De maatschappij zorgt voor de strafrechtelijke verdediging van de verzekerden, die als bestuurder of passagier van het
verzekerde voertuig strafrechtelijk vervolgd worden omdat zij onopzettelijk een ongeval veroorzaakt hebben of omdat zij
een verkeersovertreding hebben begaan terwijl zij ook betrokken zijn in een ongeval.
De maatschappij zal eveneens zorgen voor de strafrechtelijke verdediging van verzekerden, wanneer deze als bestuurder
van het verzekerde voertuig beticht worden van:
alcoholintoxicatie, dronkenschap, het gebruik van drugs of andere schadelijke producten of wegens het weigeren van
een bloedproef, adem- of drugtest.
vluchtmisdrijf.
het rijden met een opgefokte bromfiets
het rijden met een duozitter zonder de vereiste leeftijd van 18 jaar te hebben bereikt
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Als er een geschil ontstaat betreffende een door verzekerde opgelopen rijverbod of betreffende de intrekking of vrijgave van
zijn rijbewijs, dan zal de maatschappij de verzekerde bijstaan. Deze waarborg is niet verworven indien verzekeringnemer
een rechtspersoon is.

Artikel 10

Vrije keuze van advocaat en expert

De verzekerde heeft vrije keuze van advocaat en expert.
Als een gerechtelijke of administratieve procedure vereist is of ingeval van belangenconflict, is de verzekerde vrij in de
keuze van een advocaat of van iedere andere persoon die de vereiste kwalificaties heeft krachtens de op de procedure
toepasselijke wet om zijn belangen te verdedigen, te vertegenwoordigen of te behartigen.
De verzekerde dient de naam en het adres van de voorgedragen advocaat of expert mee te delen aan de maatschappij,
zodat de maatschappij de voorgedragen advocaat of expert kan aanstellen.In geval van hoogdringendheid kan verzekerde
de aanstelling zelf doen en verwittigt hij ook onmiddellijk de maatschappij van de aanstelling.
Wordt door de verzekerde geen advocaat of expert gekozen, dan doet de maatschappij de aanstelling zelf.
De maatschappij neemt enkel het ereloon en de kosten ten laste van de eerste aangestelde advocaat of deskundige. Enkel
wanneer de verzekerde buiten zijn wil om gedwongen wordt om van advocaat of deskundige te wijzigen, wordt diens
ereloon en kosten eveneens ten laste genomen.

Artikel 11

Objectiviteitsregeling

Er kan een meningsverschil ontstaan nopens de gedragslijn die zal gevolgd worden voor de regeling van een schadegeval.
De maatschappij kan van oordeel zijn dat de aanspraken van verzekerde niet gegrond of niet te verdedigen zijn, of dat het
minnelijk regelingsvoorstel van tegenpartij rechtmatig is of dat na een rechterlijke uitspraak geen beter resultaat kan
bekomen worden in hogere aanleg of dat bevonden wordt dat de aansprakelijke derde klaarblijkelijk niet solvabel is,
onverminderd de bepalingen van deze polis betreffende het onvermogen van derden.
Wanneer verzekerde niet akkoord gaat met de gedragslijn van de maatschappij, dan heeft hij het recht de betwisting voor
te leggen aan een advocaat van zijn keuze.
Wanneer deze advocaat de stelling van verzekerde bevestigt, dient de maatschappij haar waarborg te verlenen, ongeacht
de afloop van de procedure, met inbegrip van de kosten en honoraria van de raadpleging.
Wanneer de advocaat het standpunt van de maatschappij bevestigt, dient geen verdere waarborg door de maatschappij
meer verleend en betaalt zij enkel de helft van de kosten en honoraria van de bedoelde raadpleging.
Wanneer nochtans de verzekerde, tegen het advies van de geraadpleegde advocaat, op eigen kosten toch de procedure
inleidt of voortzet en daarbij een gunstiger resultaat bekomt dan datgene dat overeenstemt met het regelingsvoorstel van
de maatschappij, dan dient de maatschappij de kosten en honoraria van die procedure ten laste te nemen en tevens het
saldo van de aanvankelijke raadpleging aan verzekerde terug te betalen.

HOOFDSTUK 3: WAARBORGUITBREIDINGEN
Artikel 12

Loutere verkeersovertredingen

De maatschappij zal de verzekerden in eerste aanleg strafrechtelijk verdedigen, indien zij worden vervolgd omdat zij met
het verzekerde voertuig in België een overtreding hebben begaan op:
de wetten en reglementen betreffende de politie van het wegverkeer
de reglementering op de technische controle
dit zonder betrokken geweest te zijn in een ongeval.
Deze verdediging wordt ook waargenomen in graad van beroep, mits positief en gemotiveerd advies van de advocaat of
wanneer verzekerde in eerste aanleg werd vrijgesproken en het Openbaar Ministerie in beroep gaat.
Deze waarborguitbreiding wordt eveneens verleend tot beloop van € 500 in de andere landen die vallen onder de dekking
van de polis, voor zover verzekerde geen minnelijke schikking werd aangeboden of er redelijke argumenten zijn om de
minnelijke schikking te betwisten.
De maatschappij verleent geen tussenkomst voor het voeren van een cassatieprocedure.

Artikel 13

Voorschot Voertuigschade en Voorschot Fietsschade

Wanneer de vergoeding voor de schade aan het verzekerde voertuig vanwege de tegenpartij uitblijft, betaalt de
maatschappij, tot beloop van € 10.000, op verzoek van verzekerde een voorschot op de bewezen voertuigschade, op
voorwaarde dat deze schade:
het gevolg is van een schadegeval dat valt onder de waarborg van onderhavige polis
veroorzaakt werd in België de aangrenzende landen van België, inbegrepen Groot-Brittanië en Noord-Ierland, Italië,
Oostenrijk en Zwitserland
veroorzaakt werd door een gekende en duidelijk aansprakelijke derde
en niet het gevolg is van (poging tot) diefstal of inbreking
Wanneer de voorwaarden voor de uitkering “Voorschot Voertuigschade” zijn verworven, betaalt de Maatschappij op verzoek
van verzekerde een voorschot tot beloop van € 5.000, voor de bewezen schade aan de fietsen, die reglementair vervoerd
worden met het verzekerde voertuig.

Artikel 14

Voorschot inkomstenverlies

Indien de verzekeringnemer een natuurlijk persoon is, voorziet de maatschappij ten gunste van het slachtoffer of diens
rechtverkrijgenden een voorschot op de uitkering van het later te recupereren inkomstenverlies, onder volgende
voorwaarden:
verzekeringnemer of diens samenwonende echtgenoot of partner is als bestuurder of passagier in het verzekerde
voertuig het slachtoffer geworden van een verkeersongeval in België of in één van de landen die op het vasteland
aangrenzen aan België en is tengevolge hiervan overleden of heeft een tijdelijke of bestendige arbeidsongeschiktheid
opgelopen, mits dit verkeersongeval voor verzekerde geen arbeidsongeval of arbeidswegongeval is
de identiteit van de derde die het verkeersongeval heeft veroorzaakt en diens aansprakelijkheid staat vast
de onmogelijkheid tot het verrichten van arbeid wordt aangetoond door een medisch attest. De maatschappij houdt
zich nadrukkelijk het recht voor deze medische vaststellingen te laten verifiëren door een raadsdokter
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Het inkomstenverlies wordt berekend in functie van 90% van het netto-maandelijks inkomen dat het betrokken slachtoffer
gedurende ten minste drie maanden voorafgaandelijk aan het ongeval verdiende, dit onder aftrek van de tussenkomst van
de werkgever of de mutualiteit.
Verzekerde bezorgt de maatschappij de nodige stavingsstukken.
Indien het slachtoffer overlijdt en deze een echtgenoot of ongehuwde kinderen nalaat die ten zijnen laste waren, dan wordt
er voor het berekenen van het inkomstenverlies eveneens rekening gehouden met de aftrek voor de eigen
onderhoudskosten en persoonlijke uitgaven van de overleden kostwinner.
Deze maandelijkse voorschotten op het inkomstenverlies bedragen maximaal € 1.500 per maand en worden gedurende
maximaal drie jaar uitbetaald.
De maatschappij heeft voor wat betreft deze uitkeringen een voorrecht van recuperatie op alle soorten vergoedingen die
toekomen aan verzekerden uit hoofde van dit verkeersongeval en dit van gelijk welke persoon of organisme.

Artikel 15

Uitkering onvermogen

Wanneer blijkt dat de tegenpartij onvermogend is, betaalt de maatschappij tot beloop van € 10.000, de bewezen schade op
voorwaarde dat deze schade:
het gevolg is van een schadegeval dat valt onder de waarborg van onderhavige polis
veroorzaakt werd door een gekende en duidelijk aansprakelijke derde
niet ten laste valt van een andere persoon of instelling
betrekking heeft op de eerste schadeschijf
en niet het gevolg is van (poging tot) diefstal of inbreking
De maatschappij komt echter niet tussen in onvermogen wanneer de lichamelijke schade voortvloeit uit een agressie, een
zedenfeit of een gewelddaad.

Artikel 16

Uitkering onvermogen van derden voor de fietser of voetganger die het slachtoffer wordt van
een verkeersongeval.

De maatschappij vergoedt de stoffelijke en lichamelijke schade, na tussenkomst van de mutualiteit, die de
verzekeringnemer of één zijner gezinsleden als voetganger of fietser oplopen wanneer zij het slachtoffer worden van een
verkeersongeval in België, veroorzaakt door een derde waarvan de identiteit, de aansprakelijkheid en de onvermogendheid
vaststaan. Deze tussenkomst wordt verleend tot beloop van de eerste schadeschijf van € 10.000. De uitkeringen die
verzekerde reeds ontving of dient te ontvangen vanwege een andere persoon, verzekeraar of instelling uit hoofde van dit
schadegeval, worden integraal afgetrokken van deze eerste schadeschijf.
Deze waarborguitbreiding is verworven mits het omschreven voertuig een personenauto is en de verzekeringnemer een
fysieke persoon is en het verkeersongeval niet opzettelijk werd veroorzaakt.

Artikel 17

Verdediging tegen verhaalsrecht

De maatschappij neemt de verdediging van verzekerde waar, wanneer de aansprakelijkheidsverzekeraar van het
verzekerde voertuig een regresvordering instelt op basis van de bepalingen van artikel 24 en 25 van de
modelovereenkomst inzake de Burgerlijke Aansprakelijkheid Motorrijtuigen.

HOOFDSTUK 4: MODALITEITEN
Artikel 18

Indeplaatsstelling

De maatschappij treedt in de rechten van verzekerde tot beloop van de uitgekeerde bedragen.
Bij terugvordering van de door verzekerde geleden schade komt de gebeurlijk gerecupereerde rechtsplegingsvergoeding toe
aan de maatschappij.

Artikel 19

Verplichtingen bij schadegeval

Als een verzekerd schadegeval zich voordoet, dient verzekerde ons hiervan zo vlug mogelijk en alleszins uiterlijk binnen de
acht dagen schriftelijk in kennis te stellen, met opgave van de schadedatum, plaats en omstandigheden.
Verzekerde dient alle nuttige inlichtingen, documenten en briefwisseling te bezorgen en alle gestelde vragen te
beantwoorden,zodat de maatschappij zich een beeld kan vormen van de juiste omstandigheden en van de omvang van de
schade.
De dagvaardingen en in het algemeen alle gerechtelijke stukken dienen onmiddellijk na de afgifte of betekening aan de
maatschappij te worden overgemaakt, de verzekerde zal de richtlijnen van de maatschappij of van de aangestelde advocaat
of deskundige stipt opvolgen.

Artikel 20

Sancties

Indien verzekerde één van de hierboven vernoemde verplichtingen niet naleeft, kan de maatschappij haar tussenkomst
weigeren tot beloop van het geleden nadeel.
Het niet respecteren van een termijn is geen verzuim, indien verzekerde geen verwijt treft en de verplichting zo snel als
mogelijk heeft uitgevoerd.
De maatschappij kan haar tussenkomst weigeren, indien deze verplichtingen met bedrieglijk opzet niet werden nagekomen.

Artikel 21

Uitzonderlijke gevallen van niet-verzekering

De waarborg van deze polis is niet verworven:
voor de burgerlijke verdediging van de eisen gesteld lastens verzekerde, noch voor de te betalen schadevergoeding in
hoofdsom en interesten waartoe verzekerde zou kunnen veroordeeld worden
wanneer het verzekerde voertuig bestuurd wordt door een persoon die niet voldoet aan de voorwaarden
voorgeschreven door de wetten en reglementen om het voertuig te besturen, met uitzondering van hetgeen bepaald
is in artikel 9.
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Indien dit voertuig betrokken is in een ongeval, blijft de waarborg verworven aan de verzekerde, aan wie deze
wetsovertreding niet kan worden verweten en aan de verzekerde die aantoont dat er geen oorzakelijk verband
bestaat tussen deze wetsovertreding en het ongeval.
voor opzettelijke daden in hoofde van verzekerde
voor schadegevallen ontstaan bij deelname aan snelheids-, regelmatigheids- of behendigheidswedstrijden
voor schadegevallen rechtstreeks of onrechtstreeks ontstaan door de eigenschappen van ontploffingstuigen,
kernproducten, splijtstoffen of andere radioactieve of ioniserende producten
voor de tegenexpertise, wanneer er een akkoord bestaat tussen de hersteller en expert (aangesteld in Burgerlijke
aansprakelijkheid, Voertuigschade of Rechtsbijstand) omtrent de herstellingskosten van het verzekerde voertuig of
wanneer er een akkoord bestaat tussen de expert en de tegenexpert omtrent de schade aan het verzekerde voertuig.
wanneer het schadegeval te wijten is aan (burger)oorlog, werkstakingen of gewelddaden met collectieve inslag of
daden van terrorisme.

Pagina 16

AFDELING: AUTOBESTUURDER

HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN

Voor de toepassing van de waarborg Autobestuurder wordt verstaan onder:
1.

De maatschappij: N.V.Optimco, Boomsesteenweg 75 te 2610 Antwerpen (Wilrijk), verzekeringsonderneming
toegelaten onder nummer 2393 om de tak Ongevallen (tak 1a) te beoefenen.(beslissing FSMA van 29/3/2005)

2.

De verzekeringnemer: de persoon die de overeenkomst met de maatschappij sluit.Indien de onderschrijver een
rechtspersoon is, geldt de opgegeven titularis als verzekeringnemer.

3.

De verzekerde: de bestuurder of ingeval van diens overlijden zijn rechtverkrijgenden, die van onderhavige waarborg
kunnen genieten.

Artikel 1

Keuzewaarborg

De waarborg “Autobestuurder“ of “Autobestuurder Totaal” is enkel door onderhavige polis verzekerd wanneer dit
uitdrukkelijk in de Bijzondere Voorwaarden vermeld is.

Artikel 2

Voorwerp van de waarborg

De maatschappij vergoedt de lichamelijke schade die de “ bestuurder“ van het “verzekerde voertuig” lijdt ingevolge iedere
gebeurtenis waarbij het verzekerde voertuig betrokken is.

Artikel 3

Het begrip "bestuurder"

De bestuurder is de persoon, die het verzekerde voertuig bestuurt.
Die persoon blijft beschouwd als bestuurder van het verzekerde voertuig, wanneer hij handelingen stelt die rechtstreeks
verband houden met het besturen van dit voertuig, zoals het in- of uitstappen, het tanken van brandstof, het laden of
lossen van bagage.Wanneer de bestuurder het verzekerde voertuig verlaat om zijn gevarendriehoek te plaatsen of om hulp
te verlenen aan slachtoffers van een verkeersongeval en hierbij zelf het slachtoffer wordt van een verkeersongeval, behoudt
hij de hoedanigheid van bestuurder.
De bestuurder dient zijn woonplaats te hebben in België.

Artikel 4

Het begrip "verzekerde voertuig"

Het verzekerde voertuig is het motorvoertuig op vier wielen van het type personenwagen, kampeerwagen of lichte
vrachtwagen (MTM max 3,5 ton) dat omschreven is in de Bijzondere Voorwaarden van de polis.

Artikel 5

Uitbreiding van de dekking

De dekking is eveneens verworven voor:
A.

De verzekeringnemer of diens samenwonende echtgenote/partner of samenwonende kinderen die een niet aan hen
noch aan één hunner gezinsleden toebehorend tijdelijk vervangingsvoertuig van dezelfde categorie als het
“verzekerde voertuig ” in de zin van artikel 4 van de “Modelovereenkomst voor de verplichte
aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen“ besturen.

B.

De verzekeringnemer of diens samenwonende echtgenote/partner die toevallig een niet aan hen noch aan één hunner
gezinsleden toebehorend motorvoertuig van dezelfde categorie als het “verzekerde voertuig” besturen.

C.

De verzekeringnemer of diens samenwonende echtgenote/partner die tijdens hun vakantie in het buitenland een
huurwagen van dezelfde categorie als het “verzekerde voertuig” besturen.

Artikel 6

Toepassingsgebied

De waarborg is verworven in de landen die overeenkomstig de Wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte
aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen verplicht verzekerd gesteld zijn en bovendien in de landen BosniëHerzegovina, F.Y.R.O.M.(Macedonië) en Servië.

HOOFDSTUK 2: WAARBORG
Artikel 7

De vergoeding

De vergoeding wordt berekend volgens de regels die in België worden toegepast, indien de vergoedingen zouden
verschuldigd zijn door een aansprakelijke derde.
De maatschappij voorziet in de uitkering van deze vergoeding onder aftrek van de uitkeringen van derde-betalers, zijnde
alle uitkeringen van gelijk welke persoon of instantie waarop verzekerde aanspraak kan maken uit hoofde van hetzelfde
schadegeval.
Deze personen of instanties kunnen geen enkele aanspraak maken op de vergoedingen voorzien in deze polis.
Voor de schade veroorzaakt door een daad van terrorisme, is Optimco NV aangesloten als lid van de VZW Trip (Terrorism
Reinsurance and Insurance Pool). De schaderegeling zal gebeuren overeenkomstig de modaliteiten voorzien in de wet van
1 april 2007 betreffende de verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme. Schade veroorzaakt door wapens of
tuigen die bestemd zijn om te ontploffen door de structuurwijziging van de atoomkern, is evenwel uitgesloten.

Artikel 8

Vergoedingsgrens

De totaliteit van de vergoedingen krachtens deze polis is steeds beperkt tot € 500.000 per verzekerd schadegeval, erelonen
en interesten inbegrepen.

Artikel 9
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De vergoeding voor blijvende invaliditeit wordt verminderd, bij wijze van vrijstelling, met de vergoeding die verschuldigd is
voor een blijvende invaliditeit van 10 %.
Deze vrijstelling is niet van toepassing en derhalve wordt de eventuele blijvende invaliditeit volledig vergoed als de
vergoedings-optie “Autobestuurder Totaal” is onderschreven.

Artikel 10

Overlijden van de verzekerde bestuurder

Indien de verzekerde bestuurder overlijdt tengevolge van een verzekerd schadegeval, vergoedt de maatschappij de
begrafeniskosten evenals de morele en materiële schade geleden door de rechtverkrijgenden van de bestuurder.
Indien op het ogenblik van het overlijden van de bestuurder, de maatschappij reeds een vergoeding voor blijvende
invaliditeit zou uitgekeerd hebben, dan komt deze in mindering van de vergoeding die nog toekomt aan de
rechtverkrijgenden.

HOOFDSTUK 3: BEHANDELING VAN SCHADEGEVALLEN
Artikel 11

Verplichtingen bij schadegeval

De verzekerde brengt de maatschappij op de hoogte van elk verzekerd schadegeval en dit uiterlijk binnen de acht dagen.
De maatschappij dient in kennis gesteld te worden van de schadedatum, de plaats van het ongeval, de omstandigheden en
een summiere omschrijving van de lichamelijke letsels.Ingeval van werkongeschiktheid, dient een geneeskundig attest
gevoegd te worden.
Tevens dient mededeling te worden gedaan van iedere derde-betaler, die mogelijks tussenkomst verleent voor dit
schadegeval( het ziekenfonds,de verzekeraar persoonlijke ongevallen, de arbeidsongevallenverzekeraar, de verzekeraar van
de aansprakelijke derde,…).
Alle door de maatschappij gestelde vragen en opgevraagde documenten die verband houden met het schadegeval, dienen
onverwijld beantwoord te worden.
De verzekerde ontvangt de door de maatschappij aangeduide afgevaardigde en verleent alle medewerking. Hij onderwerpt
zich aan de onderzoeken van de door de maatschappij aangeduide geneesheer. Hij gaat ermee akkoord dat zijn
behandelende geneesheer alle vragen beantwoordt die de afgevaardigde geneesheer stelt.
De verzekerde stelt de maatschappij in kennis van elke expertise en procedure die gevoerd wordt met betrekking tot dit
schadegeval en gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat de maatschappij hieraan deelneemt.
De verzekerde onthoudt zich van elke erkenning van aansprakelijkheid en van iedere daad die het subrogatierecht van de
maatschappij kan benadelen.
Wanneer verzekerde de in de polis opgelegde verplichtingen niet naleeft, kan de maatschappij de schadevergoeding
verminderen of terugvorderen in evenredigheid met het daardoor geleden nadeel.
Bij bedrieglijk opzet vanwege verzekerde, kan de maatschappij de waarborg weigeren.

Artikel 12

Medische expertise

Als er geen akkoord wordt bereikt omtrent de omvang van de lichamelijke letsels, dan wordt de oplossing voor de
betwisting voorgelegd aan twee experten- geneesheren, waarvan één wordt aangesteld door de verzekerde en de andere
door de maatschappij. Indien beide experten-geneesheren niet tot een akkoord komen, dan wordt ofwel in onderling
akkoord een derde geneesheer-scheidsrechter aangesteld, wiens beslissing bindend zal zijn ofwel wordt de aanstelling van
een geneesheer deskundige voor de rechtbank gevorderd. Iedere partij betaalt de kosten van de door haar aangestelde
expert, de kosten van de geneesheer-scheidsrechter of geneesheer–deskundige wordt door de in het ongelijk gestelde partij
gedragen.

Artikel 13

Het verloop van de schaderegeling

Van zodra het bedrag van de vergoeding definitief kan worden vastgesteld, maakt de maatschappij een voorstel tot regeling
over aan de verzekerde.
Ingeval het bedrag van de schade niet definitief kan vastgesteld worden drie maanden na het schadegeval, dan voorziet de
maatschappij in de uitkering van een voorschot dat overeenstemt met de reeds gemaakte behandelingskosten en het
vaststaande nadeel voortvloeiend uit de reeds verstreken periodes van tijdelijke werkonbekwaamheid, dit onder aftrek van
de derde-betalers tussenkomsten.
Indien de vergoeding dient te gebeuren door een aansprakelijke derde, diens verzekeraar, het Gemeenschappelijk
Motorwaarborgfonds of een motorrijtuigenverzekeraar op basis van artikel 29 bis van de wet van 21 november 1989
betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen en deze vergoeding blijft uit, dan kan de
maatschappij bij wijze van voorschot de schadevergoedingen zoals voorzien in onderhavige polis uitkeren, dit onverminderd
haar recht van subrogatie.
Indien na betaling zou blijken dat het schadegeval niet gewaarborgd is, verbindt de bestuurder en de rechtverkrijgenden
zich ertoe alle reeds betaalde bedragen terug te betalen aan de maatschappij.

Artikel 14

Subrogatie

Door het louter bestaan van onderhavig contract treedt de maatschappij, tot beloop van de uitbetaalde vergoedingen, in de
rechten en vorderingen van de begunstigden tegen de aansprakelijke derde, diens verzekeraar, het Gemeenschappelijk
Motorwaarborgfonds en tegen de verzekeraar die moet vergoeden op basis van artikel 29 bis van de wet van 21 november
1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen. De maatschappij behoudt haar
subrogatierecht ook tegen de derde-betaler,die nagelaten heeft tussenkomst te verlenen en ten aanzien van wie de
vergoeding van de maatschappij derhalve zal aanzien worden als een uitkering voor rekening van wie het behoort.

Artikel 15

Uitzonderlijke gevallen van niet-verzekering

De waarborg van deze polis is niet verworven voor het schadegeval:
als het veroorzaakt werd in omstandigheden die krachtens artikel 25 van de Afdeling B.A.Motorrijtuigen (de verplichte
aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen) aanleiding geven tot integraal of beperkt regres
als de bestuurder geweigerd heeft zich te onderwerpen aan een ademtest, bloedproef op test tot opsporing van drugs
of als hij vluchtmisdrijf heeft gepleegd
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als het een gevolg is van een opzettelijke daad in hoofde van of gebeurd is met medeplichtigheid van de
verzekeringnemer, de bestuurder of diens rechtverkrijgenden
als de bestuurder geen toelating heeft van de eigenaar om het verzekerde voertuig te besturen
als de bestuurder jonger is dan 23 jaar, behoudens indien deze persoon als verzekerde is vermeld in de Bijzondere
Voorwaarden “Autobestuurder” of “Autobestuurder Totaal”
dat zich voordoet terwijl het voertuig in huur werd gegeven of opgeëist is
dat zich voordoet terwijl het verzekerde voertuig is toevertrouwd aan:
personen en hun aangestelden die zich beroepshalve bezighouden met het verkopen, herstellen, onderhouden,
takelen of naar de technische keuring brengen van wagens
de aangestelden van een centrum voor technische keuring
personen en hun aangestelden, die een tankstation, parking of carwash uitbaten
de rijschoollesgever
als het te wijten is aan competities, wedstrijden of onmiskenbaar vermetel rijden zoals uitdagingen
als het te wijten is aan abnormaal ernstige gebreken van het voertuig, zoals rijden met duidelijk kale banden
als het een gevolg is van een natuurevenement of – ramp. Nochtans is de waarborg wel verworven als het
schadegeval te wijten is aan storm, hagel, neerstortende rotsen en vallende stenen, andere dan meteorieten
als het te wijten is aan (burger)oorlog, werkstakingen of gewelddaden met collectieve inslag
als het te wijten is aan kernenergie of atoomreacties, radioactiviteit of ioniserende stralen
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AFDELING: ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN
toepasselijk op de afdelingen Rechtsbijstand Motorrijtuigen Optimale en Autobestuurder

Artikel 1

Mededelingsplicht bij het sluiten en tijdens de duur van de Overeenkomst

Zowel bij het afsluiten van het contract als tijdens de duur ervan dient verzekeringnemer het risico volledig en juist voor te
stellen en alle hem bekende omstandigheden, waarvan hij redelijkerwijs kan aannemen dat ze een invloed hebben op de
beoordeling van het risico, ter kennis brengen van de maatschappij. Hij dient eveneens opgave te doen van alle andere
verzekeringen met hetzelfde voorwerp.
Bij verzwijging of onjuiste mededeling zal de maatschappij haar tussenkomst beperken of weigeren overeenkomstig de
bepalingen van de wet.

Artikel 2

Bijzondere Voorwaarden

In de Bijzondere Voorwaarden van deze polis worden de specifieke kenmerken van de waarborg omschreven. Zij vervangen
de Algemene voorwaarden voor zover zij er strijdig mee zijn. Samen met de Algemene Voorwaarden maken zij het
verzekeringscontract uit.

Artikel 3

Aanvang van de verzekering

De verzekering vangt aan op de datum vermeld in de Bijzondere Voorwaarden, op voorwaarde dat de eerste premie betaald
werd.

Artikel 4

Duur van het verzekeringscontract

De duur van het contract is bepaald op één jaar.
Het contract vangt aan op de aanvangsdatum te 00.00 uur en eindigt op de einddatum te 00.00 uur.
Het contract wordt stilzwijgend verlengd voor opeenvolgende periodes van één jaar, behoudens geldige opzegging door één
van de partijen.

Artikel 5

Overdracht van het voertuig en Schorsing van de Verzekering

Voor wat betreft de overdracht van eigendom van het omschreven voertuig en voor wat betreft de schorsing van de
verzekering Rechtsbijstand en/of de verzekering Autobestuurder zijn de bepalingen toepasselijk die vermeld zijn in de
artikels 33 tot 35 van de afdeling B.A. Motorrijtuigen.

Artikel 6

Opzegging door verzekeringnemer

Verzekeringnemer kan het contract opzeggen:
tegen het einde van iedere verzekeringsperiode, mits inachtname van een opzegtermijn van drie maanden
ingeval van tariefwijziging, binnen de maand na de mededeling van deze wijziging door de maatschappij; wanneer
echter deze mededeling niet minstens vier maanden vóór de jaarlijkse vervaldag gebeurt, beschikt de
verzekeringnemer over een opzegtermijn van drie maanden vanaf de dag dat hij de mededeling ontving
tegen de aanvangsdatum van het contract, wanneer de termijn tussen de datum van afsluiten van het contract en de
aanvangsdatum ervan langer is dan één jaar, mits de opzeg gebeurt tenminste drie maanden vóór de aanvangsdatum
na iedere aangifte van een schadegeval - waaronder ook wordt begrepen een schadegeval ingevolge hetwelk de
afdeling B.A. Motorrijtuigen wordt opgezegd of als de nietigheid ervan wordt ingeroepen - maar uiterlijk één maand
na uitbetaling of weigering tot uitbetaling van de schadevergoeding
bij risicowijziging, als er omtrent de gevraagde premiewijziging binnen de maand geen overeenkomst met de
maatschappij wordt bereikt.

Artikel 7

Opzegging door de maatschappij

De maatschappij kan het contract opzeggen:
tegen het einde van iedere verzekeringsperiode, mits inachtname van een opzegtermijn van drie maanden
tegen de aanvangsdatum van het contract, wanneer de termijn tussen de datum van afsluiten van het contract en de
aanvangsdatum ervan langer is dan één jaar, mits de opzeg gebeurt ten minste drie maanden vóór de aanvangsdatum
ingeval van niet-betaling van de premie
na iedere aangifte van een schadegeval - waaronder ook wordt begrepen een schadegeval ingevolge hetwelk de
afdeling B.A. Motorrijtuigen wordt opgezegd of als de nietigheid ervan wordt ingeroepen - maar uiterlijk één maand
na uitbetaling of weigering tot uitbetaling van de schadevergoeding
ingeval van wijziging van de wetgeving die een invloed kan hebben op de draagwijdte van de waarborg
wanneer verzekeringnemer woonstkeuze in het buitenland doet.

Artikel 8

Opzegmogelijkheid bij onjuiste risico-omschrijving

Wanneer blijkt dat het werkelijke risico zwaarder is dan de omschrijving die door verzekeringnemer ervan in het
verzekeringsvoorstel werd gegeven en wanneer verzekeringnemer het voorstel tot aanpassing van het contract niet
aanvaardt binnen de maand na dit voorstel, dan kan de maatschappij het contract opzeggen binnen de vijftien dagen na het
verstrijken van de aanvaardingstermijn of na kennisname van de formele weigering door verzekeringnemer.
Wanneer de maatschappij aantoont dat zij het werkelijke risico in geen geval zou verzekeren, dan kan zij het contract
opzeggen binnen de maand te rekenen vanaf de dag dat zij kennis kreeg van de werkelijke omvang van het risico.

Artikel 9

Regeling na overlijden

Als verzekeringnemer tijdens de contractsduur overlijdt, blijft de polis voortbestaan ten voordele van de erfgenamen die
verplicht zijn de premies te betalen, onverminderd het recht van de maatschappij om de polis op te zeggen binnen de drie
maanden te rekenen vanaf de dag waarop zij kennis heeft gekregen van het overlijden.
De erfgenamen kunnen de polis opzeggen binnen drie maanden en veertig dagen na het overlijden.
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Artikel 10

Regeling na faillissement

Ingeval van faillissement van verzekeringnemer blijft het contract voortbestaan ten voordele van de massa van de
schuldeisers, die aan de maatschappij het bedrag verschuldigd is van de premies vervallen vanaf de faillietverklaring. De
curator kan het contract opzeggen binnen de drie maanden die volgen op de faillietverklaring.
De maatschappij kan het contract opzeggen ten vroegste drie maanden na de faillietverklaring.

Artikel 11

Vorm van de opzegging en opzegtermijn

De opzegging geschiedt bij deurwaardersexploot, per aangetekende brief of door afgifte van de opzeggingsbrief tegen
ontvangstbewijs.
De opzegtermijn wordt gerekend vanaf de dag volgend op de betekening of op de datum van het ontvangstbewijs of, in het
geval van een aangetekende brief, vanaf de dag die volgt op de afgifte ter post.
De opzegging krijgt uitwerking na het verstrijken van één maand, in geval van opzegging na risicowijziging, woonstkeuze in
het buitenland, overlijden of faillisement van verzekeringnemer of tariefwijziging. Nochtans krijgt de opzegging na
tariefwijziging pas ten vroegste uitwerking op de eerstkomende jaarlijkse hoofdvervaldag, volgend op de kennisgeving van
de tariefwijziging.
Bij opzegging na schadegeval krijgt deze pas uitwerking na het verstrijken van drie maanden. Nochtans krijgt ook de opzeg
na schadegeval uitwerking na één maand, als verzekerde of een begunstigde de verplichtingen na schadegeval niet is
nagekomen met de bedoeling de maatschappij te misleiden, op voorwaarde dat de maatschappij een klacht met burgerlijke
partijstelling heeft ingediend bij een onderzoeksrechter of tot dagvaarding voor een vonnisgerecht is overgegaan op basis
van de artikels 193, 196, 197, 496 of 510 tot 520 van het strafwetboek.

Artikel 12

Gevolgen van de Opzegging

De opzegging geldt ofwel voor het gehele verzekeringscontract ofwel enkel voor Afdeling Rechtsbijstand Motorrijtuigen.
Wanneer de maatschappij enkel de rechtsbijstandverzekering opzegt, dan mag de verzekeringnemer het gehele
verzekeringscontract opzeggen.
De maatschappij doet terugbetaling van het premiegedeelte dat betrekking heeft op de periode na de datum van het van
kracht worden van de opzegging.

Artikel 13

Verzekeringspremie

De premie, met inbegrip van taksen en bijdragen, moet op verzoek van de maatschappij op de vervaldag vooraf betaald
worden.
Niet-betaling van de premie kan de schorsing van de waarborg en de opzegging van het contract tot gevolg hebben,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

Artikel 14

Hulp aan Verzekerden

Verzekerde kan de bijstand en de toelichting inroepen van zijn verzekeringstussenpersoon bij de uitvoering van het
verzekeringscontract.
Hij kan zich eveneens wenden tot de bevoegde dienst van de maatschappij, door zich te richten naar "Klachtenonthaal NV
Optimco", klachtenonthaal@optimco.be .
Wanneer verzekerde niet akkoord gaat met de werkwijze van de maatschappij, kan hij zich wenden tot de Ombudsman van
de Verzekeringen, de Meeûsplantsoen 35 te 1000 Brussel, www.ombudsman.be .

Artikel 15

Hoofdelijkheid

Wanneer de verzekering gesloten wordt door meer dan één verzekeringnemer, dan zijn deze hoofdelijk en ondeelbaar
gehouden tegenover de maatschappij.
Iedere mededeling door de maatschappij gericht tot één dezer verzekeringnemers, is ook geldig ten opzichte van de
anderen.

Artikel 16

Woonstkeuze

Alle briefwisseling aan de maatschappij wordt geldig toegezonden aan haar maatschappelijke zetel.
Alle briefwisseling aan de verzekeringnemer of aan diens erfgenamen en rechtverkrijgenden wordt geldig toegezonden aan
het adres aangeduid in de Bijzondere Voorwaarden of aan het adres dat later aan de maatschappij werd meegedeeld.

Artikel 17

Rechtsmacht

Alle geschillen in verband met dit contract worden beheerst door het Belgisch recht en behoren uitsluitend tot de
bevoegdheden van de Belgische rechtbanken.

Artikel 18

Bescherming persoonlijke Levenssfeer

De verzekeringnemer verklaart zich akkoord met de verwerking van zijn persoonsgegevens door de maatschappij, die
beschouwd wordt als de verantwoordelijke voor de verwerking in de zin van de wet van 8/12/1992 tot bescherming van de
persoonlijke levenssfeer en het KB van 13/2/2001 tot uitvoering van deze wet.
De persoonsgegevens, verstrekt door verzekeringnemer, worden door de maatschappij geregistreerd en verwerkt met het
oog op het beheer van de relaties die uit de verzekeringsovereenkomst voortvloeien, het beheer van de contracten en de
schadegevallen, het voorkomen van misbruiken en fraude en het opmaken van statistieken.
Verzekeringnemer verklaart zich akkoord met de uitwisseling van die gegevens met de verzekeringsbemiddelaars waarmee
de maatschappij samenwerkt, alsook met de mededeling ervan aan andere derden wanneer de uitvoering van het
verzekeringscontract dit vereist of in geval van een wettig belang. Hij stemt er aldus mee in dat deze persoonsgegevens
kunnen meegedeeld worden aan ESV Datassur, wanneer deze relevant zijn voor de beoordeling van de risico’s en het
beheer van de contracten en de schadegevallen. Verzekeringnemer heeft het recht om de gegevens, die op hem betrekking
hebben, in te zien en in voorkomend geval te laten rechtzetten. Hiertoe moet een gedateerd en ondertekend verzoek,
samen met een kopie van de identiteitskaart, naar Datassur, Dienst Bestanden, de Meeûsplantsoen 29 te 1000 Brussel,
verstuurd worden.
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Verzekeringnemer geeft tevens zijn uitdrukkelijke en bijzondere toestemming voor de verwerking van zijn
persoonsgegevens die de gezondheid betreffen onder de verantwoordelijkheid van een beroepsbeoefenaar in de
gezondheidszorg. Indien zulks noodzakelijk is voor de doeleinden van de verwerking of voor de doeleinden van het
verzekeringscontract mogen dergelijke gegevens bij andere personen worden ingezameld.
Verzekeringnemer beschikt ten alle tijde over een individueel en kosteloos recht op toegang tot en op verbetering van
onjuiste gegevens. Bijkomende inlichtingen kunnen steeds bekomen worden bij de Commissie voor de Bescherming van de
persoonlijke Levenssfeer.
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