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RECHTSBIJSTAND KLASSIEK

HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN

Voor de toepassing van de waarborg Rechtsbijstand Klassiek 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.

3.

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.

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 tijdelijke vervangingsvoertuig eerst
tussenkomst dient te verlenen.
elke aan het verzekerde voertuig gekoppelde aanhangwagen of caravan tot 750 kg.
de aanhangwagen of caravan, waarvan de nummerplaat omschreven is in de Bijzondere Voorwaarden.
De aanhangwagen of caravan van meer dan 750 kg is enkel verzekerd indien deze vermeld is in de Bijzondere Voorwaarden
en mits bijpremie.

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 de 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 10 en 11.

HOOFDSTUK 2: WAARBORGEN
Artikel 4

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 5,6 en 7.
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 5

Burgerrechtelijk verhaal

Het burgerrechtelijk verhaal omvat het minnelijk of gerechtelijk behartigen van de rechtmatige belangen van de
verzekerden, de kosten van expertise, erelonen van de advocaat en burgerlijke gerechtskosten. Het nadeel dat de
verzekerde lijdt ingevolge een bonus-malus verhoging of een productiemaatregel vanwege zijn verzekeraar Burgerlijke
Aansprakelijkheid motorrijtuigen, wordt niet opgevorderd.
De maatschappij verleent geen tussenkomst voor het voeren van een cassatieprocedure indien het burgerrechtelijk verhaal
betrekking heeft op een schadebedrag dat lager is dan € 2.500.

Artikel 6

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.
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Artikel 7

De omvang van de strafrechtelijke verdediging en het burgerrechtelijk verhaal

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 ze ook betrokken zijn in een ongeval.
De maatschappij verzorgt het burgerrechtelijk verhaal, op basis van een burgerlijke aansprakelijkheid buiten overeenkomst
en op basis van artikel 29 bis van de Wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering
inzake motorrijtuigen, teneinde:
voor de verzekerden schadevergoeding te verkrijgen van een aansprakelijke derde voor de schade aan het
verzekerde voertuig veroorzaakt door een ongeval of door een opzettelijke daad
voor de verzekerden of voor hun rechtverkrijgenden, schadevergoeding te verkrijgen voor de lichamelijke en
stoffelijke schade die de verzekerden hetzij als bestuurder hetzij als kosteloos vervoerde passagier van het
verzekerde voertuig opliepen ingevolge van een verkeersongeval. De waarborg blijft verworven voor deze
verzekerden indien zij handelingen stellen die rechtsreeks verband houden met dit verzekerde voertuig, zoals het in
of 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 en hierbij zelf het slachtoffer worden van een verkeersongeval. De persoonlijke schade van de
rechtverkrijgenden, die gezinsleden zijn van verzekeringnemer, wordt eveneens opgevorderd.
Deze waarborg strafrechtelijke verdediging en burgerrechtelijk verhaal wordt verleend tot beloop van € 7.500 per verzekerd
schadegeval, ongeacht het aantal betrokken verzekerden.

Artikel 8

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 9

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, dit
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 10

Loutere verkeersovertredingen

De maatschappij zal bovendien 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, dit zonder betrokken geweest te zijn in een ongeval en voor zover er een redelijke kans op
vrijspraak bestaat. Deze verdediging wordt ook waargenomen in graad van beroep, wanneer verzekerde in eerste aanleg
werd vrijgesproken en het Openbaar Ministerie in beroep gaat.
De maatschappij verleent geen tussenkomst voor het voeren van een cassatieprocedure.

Artikel 11

Voorschot voertuigschade

Wanneer de vergoeding voor de schade aan het verzekerde voertuig vanwege de tegenpartij uitblijft, betaalt de
maatschappij, tot beloop van € 1.750 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
veroorzaakt werd door een gekende en duidelijk aansprakelijke derde
en niet het gevolg is van (poging tot) diefstal of inbreking

Artikel 12

Uitkering Onvermogen

Wanneer blijkt dat de tegenpartij onvermogend is, betaalt de maatschappij tot beloop van € 1.750, de bewezen schade op
voorwaarde dat deze schade:
het gevolg is van een schadegeval dat valt onder de waarborg van onderhavige polis
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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 agressie, een
zedenfeit of gewelddaad

HOOFDSTUK 4: MODALITEITEN
Artikel 13

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 14

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 15

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 16

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.
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 de strafrechtelijke verdediging, wanneer het verzekerde voertuig niet wettelijk in orde is. De waarborg blijft aan
de verzekerde verworven, die vervolgd wordt wegens het onopzettelijk veroorzaken van een verkeersongeval, op
voorwaarde dat verzekerde kan aantonen dat er geen oorzakelijk verband bestaat tussen de onreglementaire staat
van het voertuig en het verkeersongeval.
wanneer verzekerde strafrechtelijk vervolgd wordt wegens alcoholintoxicatie, dronkenschap, het gebruik van drugs of
andere schadelijke producten.
voor opzettelijke daden in hoofde van verzekerde
voor schadegevallen ontstaan bij deelname aan snelheids-, regelmatigheids- of behendigheidswedstrijden
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.
voor schadegevallen rechtstreeks of onrechtstreeks ontstaan door de eigenschappen van ontploffingstuigen,
kernproducten, splijtstoffen of andere radioactieve of ioniserende producten
wanneer het schadegeval te wijten is aan (burger)oorlog, werkstakingen of gewelddaden met collectieve inslag of
daden van terrorisme.

HOOFDSTUK 5: ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN
Artikel 17

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 18

Bijzondere Voorwaarden

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

Artikel 19
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De verzekering vangt aan op de datum vermeld in de Bijzondere Voorwaarden, op voorwaarde dat de eerste premie betaald
werd.

Artikel 20

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 21

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, 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 22

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, 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 23

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 24

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.

Artikel 25

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 26

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, 495 of 510 tot 520 van het strafwetboek.

Artikel 27

Gevolgen van de Opzegging

De opzegging geldt ofwel voor het gehele verzekeringscontract.
De maatschappij doet terugbetaling van het premiegedeelte dat betrekking heeft op de periode na de datum van het van
kracht worden van de opzegging.

201311 RBY.007-V1

Pagina 4

Artikel 28

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 29

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 30

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 31

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 32

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 33

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.
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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