MUST 2001 Auto
De Speciale Voorwaarden "MUST 2001 Auto" zijn enkel van toepassing voor zover dit uitdrukkelijk vermeld
is in de Bijzondere Voorwaarden van het contract.

Artikel 1 – Wie is verzekerd en in welke omstandigheden ?
Wanneer de verzekeringsnemer een natuurlijke
persoon is

Wanneer de verzekeringsnemer een rechtspersoon is

1.1.

1.1.

De verzekeringsnemer alsook zijn naasten
zijn verzekerd in de hoedanigheid van :

1.1.1. eigenaar, houder, bestuurder of inzittende
van het omschreven voertuig ;
1.1.2. toegelaten bestuurder van het motorrijtuig
van dezelfde categorie als het omschreven
voertuig, dat aan een derde toebehoort,
wanneer dit voertuig het omschreven voertuig dat tijdelijk buiten gebruik is vervangt,
voor zover de duur geen 30 dagen overschrijdt, te beginnen vanaf de dag waarop
het omschreven voertuig onbruikbaar werd ;
1.1.3. inzittende van een ander voertuig dan het
omschreven voertuig onderworpen aan de
wet van 21 november 1989 op de verplichte
aansprakelijkheidsverzekering voor motorrijtuigen die aan een derde toebehoren ;
1.1.4. occasioneel en toegelaten bestuurder van
een motorrijtuig van dezelfde categorie als
het omschreven voertuig en dat aan een
derde toebehoort.
1.2.

De naasten van de verzekeringsnemer zijn :

1.2.1. de samenwonende echtgeno(o)t(e) of de
persoon met wie de verzekeringsnemer
samenwoont ;
1.2.2. alle personen die met de verzekeringsnemer
in gezinsverband leven ;
Niettemin blijft de hoedanigheid van verzekerde behouden wanneer deze personen tijdelijk buiten het gezin van de verzekeringsnemer verblijven om gezondheidsredenen,
wegens studies, beroepshalve of voor het
vervullen van de militaire of burgerlijke
dienstplicht.
1.3. Hebben eveneens de hoedanigheid van verzekerde :
1.3.1. de toegelaten bestuurder van het omschreven voertuig ;
1.3.2. de toegelaten en gratis vervoerde inzittenden van het omschreven voertuig.
1.4. De rechthebbenden van een verzekerde,
overleden ten gevolge van een gedekt schadegeval, voor het verhaal dat ze aldus kunnen laten gelden.

De verzekeringsnemer alsook zijn naasten
zijn verzekerd in de hoedanigheid van :
1.1.1. eigenaar, houder, bestuurder of inzittende
van het omschreven voertuig ;
1.1.2. toegelaten bestuurder of inzittende van het
motorrijtuig van dezelfde categorie als het
omschreven voertuig, dat aan een derde
toebehoort, wanneer dit voertuig het
omschreven voertuig dat tijdelijk buiten
gebruik is vervangt, voor zover de duur geen
30 dagen overschrijdt, te beginnen vanaf de
dag waarop het omschreven voertuig
onbruikbaar werd.

1.2.

De naasten van de verzekeringsnemer zijn :

1.2.1. de wettelijke en statutaire vertegenwoordigers van de verzekeringsnemer ;
1.2.2. de aangestelden en meer in het algemeen
de natuurlijke personen die handelen op
grond van een arbeidsovereenkomst die hen
met de verzekeringsnemer bindt.

1.3.

Hebben eveneens de hoedanigheid van verzekerde :
1.3.1. de toegelaten bestuurder van het omschreven voertuig ;
1.3.2. de toegelaten en gratis vervoerde inzittenden van het omschreven voertuig.
1.4. De rechthebbbenden van een verzekerde,
overleden na een gedekt schadegeval, voor
het verhaal dat ze aldus kunnen laten gelden.

Het omschreven voertuig : het motorrijtuig dat in de Bijzondere Voorwaarden omschreven is met zijn
inschrijvingsplaatnummer of zijn onderstelnummer, alsook de gekoppelde aanhangwagen, voorzien van de
plaat van het trekkende voertuig, waarvan de maximum toegelaten massa niet meer dan 500 kg bedraagt.
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Artikel 2 – Welk voertuig is verzekerd ?

L.A.R. Rechtsbijstand NV
Verzekeringsonderneming toegelaten onder codenummer 0356 om de tak "Rechtsbijstand" (tak 17) te beoefenen
K.B. van 4 en 13.07.1979 (B.S. van 14.07.1979)
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Artikel 3 - Territorialiteit
3.1.

De waarborg wordt verleend wanneer het feit waaruit het schadegeval ontstaan is zich voordoet in
één van de door de Koning bepaalde landen krachtens artikel 3, §1 van de wet van 21 november
1989 op de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen en voor zover de verdediging van de belangen van de verzekerde uitsluitend in een van die landen gevoerd wordt.

3.2.

In geval van “schadegeval contractueel voertuig” (artikel 4.5.) wordt de waarborg verleend wanneer het feit waaruit het schadegeval ontstaat zich voordoet in een lidstaat van de Europese Unie,
in Zwitserland of in Noorwegen en voor zover de verdediging van de belangen van de verzekerde in
één van deze landen gevoerd wordt.

Artikel 4 - Gedekte schadegevallen
4.1.

Het extracontractueel burgerrechtelijk verhaal
Het extracontractueel burgerrechtelijk verhaal met het oog op schadevergoeding voor de verzekerde voor elke schade, die voortvloeit uit lichamelijke letsels of uit schade aan de verzekerde goederen die opgelopen werd door deze laatste en veroorzaakt werd door een derde.
Het verhaal met het oog op schadevergoeding van een verzekerde op basis van de wetgeving op
de arbeidsongevallen.

4.2.

De strafrechtelijke verdediging
De strafrechtelijke verdediging van een verzekerde bij tegen hem ingestelde vervolgingen voor elke
inbreuk, zelfs diegene die beschouwd wordt als zware fout.

4.3.

De extracontractuele burgerrrechtelijke verdediging
De extracontractuele burgerrechtelijke verdediging van de verzekerde tegen een vordering tot schadevergoeding ingesteld door een derde, op de uitdrukkelijke voorwaarde dat er een belangenconflict bestaat tussen de verzekerde en de B.A. autoverzekeraar die zijn burgerrechtelijke aansprakelijkheid dekt en dat het contract dat aangegaan werd bij deze verzekeraar van kracht is.

4.4.

Het schadegeval contractueel verzekeringen
De verdediging van de belangen van de verzekerde bij elk schadegeval dat voortvloeit uit de interpretatie of de toepassing van de Verzekering “ B.A. Auto ”, “ Diefstal Auto ” of “ Materiële schade
Auto ”, die aangegaan werd bij een andere verzekeraar en die werking moet hebben ten bate van
de verzekerde, met uitsluiting van de betwistingen inzake de niet-betaling van de premies of de
opschorting/ontbinding van deze verzekeringswaarborgen.

4.5.

Het schadegeval contractueel Voertuig
De verdediging van de belangen van de verzekerde in elk contractueel geschil met betrekking tot
de uitvoering van de herstelling van het omschreven voertuig door een beroepshersteller voor
zover deze herstelling het rechtstreeks gevolg is van een verkeersongeval dat gedekt werd in het
kader van dit contract. De voertuigen voorzien van een handelsplaat of proefrittenplaat zijn uitgesloten van deze waarborg.

Artikel 5 - Niet-gedekte schadegevallen

5.1.
5.2.

Naast de gevallen van niet-verzekering vermeld in artikel 19 van de Algemene en administratieve
bepalingen is de waarborg niet van toepassing :
op schade berokkend aan ten bezwarende titel vervoerde goederen ;
wanneer het schadegeval zich voordoet tijdens de voorbereiding of de deelneming aan een al dan
niet toegelaten koers of een snelheids-, regelmatigheids- of behendigheidswedstrijd; deze uitsluiting is niet van toepassing wanneer de verzekerde aan een toeristische rally deelneemt.

Artikel 6 - Verzekerde prestaties
6.1.

6.2.

Tegemoetkomingsplafonds voor de tussenkomst van de Maatschappij per schadegeval:
Extracontractueel burgerrechtelijk verhaal (artikel 4.1) :

500.000 BEF (12.394,68 EUR) per schadegeval

Strafrechtelijke verdediging (artikel 4.2.) :

500.000 BEF (12.394,68 EUR) per schadegeval

Extracontractuele burgerrechtelijke verdediging
(artikel 4.3.) :

250.000 BEF (6.197,34 EUR) per schadegeval

Schadegeval contractueel Verzekering (artikel 4.4.) :

250.000 BEF (6.197,34 EUR) per schadegeval

Schadegeval contractueel (artikel 4.5.) :

250.000 BEF (6.197,34 EUR) per schadegeval

Afgezien van de kosten van haar eigen diensten om het schadegeval in der minne te regelen neemt
de Maatschappij ten laste, ten belope van de bedragen vermeld in artikel 6.1., maar zonder ooit een
maximum bedrag van 500.000 BEF (12.394,68 EUR) per schadegeval te overschrijden :

6.2.1. De kosten
De kosten voor de verdediging van de rechtsbelangen van de verzekerde, namelijk :
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- de honoraria en kosten van de advocaat, gerechtsdeurwaarder, deskundige ... ;
- de kosten voor de gerechtelijke, administratieve of andere procedure die ten laste van de verzekerde blijven, met inbegrip van de kosten en honoraria ten gevolge van een uitvoeringsprocedure
en de kosten van het strafgeding.
6.2.2. De verplaatsings- en verblijfskosten
De verplaatsingskosten met het openbaar vervoer (met het vliegtuig – economy class of met de
trein –1ste klasse) en verblijfskosten (hotelverblijf van maximum 4.000 BEF (99,16 EUR) per dag en
per verzekerde) vereist omwille van de verschijning in het buitenland van de verzekerde in de hoedanigheid van :
- beklaagde, wanneer deze verschijning wettelijk vereist is en gelast door een rechterlijke beslissing ;
- slachtoffer, wanneer de verzekerde zich bij een door de rechtbank aangesteld deskundige moet
aandienen.
6.2.3. Onvermogen
Wanneer de verzekerde slachtoffer is van een verkeersongeval in een lidstaat van de Europese
Unie, in Zwitserland, Noorwegen, Hongarije, Slowakije of Tsjechië, en veroorzaakt door een behoorlijk geïdentificeerde en insolvabele derde, betaalt de Maatschappij, ten belope van 250.000 BEF
(6.197,34 EUR) per schadegeval, met aftrek van een franchise van 5000 BEF (123,95 EUR) per
schadegeval, de vergoedingen ten laste van deze aansprakelijke derde in de mate waarin er geen
enkele andere overheids- of privé-instelling schuldenaar kan worden verklaard.
Wanneer de verzekerde de omvang of de evaluatie van zijn schade betwist, is de prestatie van de
Maatschappij enkel verschuldigd op basis van een definitief vonnis dat aan de verzekerde de vergoeding van de schade die voortvloeit uit dit ongeval toekent.
De prestatie van de Maatschappij is niet verschuldigd wanneer de door de verzekerde opgelopen
schade voortvloeit uit diefstal, poging tot diefstal of vandalisme op het verzekerd voertuig of een
ongeval ingevolge diefstal van het verzekerde voertuig.
Wanneer verschillende verzekerden recht hebben op de prestatie van de Maatschappij en wanneer
het bedrag van het geheel aan schade hoger ligt dan het voorziene maximum van 250.000 BEF
(6.197,34 EUR) per schadegeval worden de schadevergoedingen bij voorrang betaald aan de verzekeringsnemer, vervolgens aan zijn samenwonende echtgeno(o)t(e) of de persoon met wie hij
samenwoont, vervolgens aan hun kinderen die de hoedanigheid van verzekerde hebben en vervolgens naar rato aan de andere verzekerden. In geval van pluraliteit van begunstigden wordt de franchise van 5.000 BEF (123,95 EUR) per schadegeval door hen gedragen, naar rato van de verleende
vergoedingen.
6.2.4. De repatriëring van het voertuig
Mits uitdrukkelijke vermelding in de Bijzondere Voorwaarden van dit contract zijn de prestaties in de
volgende twee alinea’s eveneens gedekt :
Wanneer het omschreven voertuig, dat zich in het buitenland bevindt, onbruikbaar wordt ten gevolge van een verkeersongeval dat door het contract gedekt wordt, neemt de Maatschappij, ten belope van de verkoopwaarde van het voertuig en zonder een bedrag van 30.000 BEF (743,68 EUR) per
schadegeval te overschrijden, de terugbetaling van de repatriëringskosten ten laste op de door haar
schriftelijk goedgekeurde wijze.
Wanneer de verzekeringsnemer beslist om zijn beschadigde voertuig niet te repatriëren betaalt de
Maatschappij hem, ten belope van 30.000 BEF (743,68 EUR) per schadegeval, het bedrag van de
douanekosten die van hem zouden geëist worden door de overheid van het land waarin het voertuig verkocht wordt.
In de mate van haar tegemoetkomingen wordt de Maatschappij in de rechten en vorderingen van
de verzekerde gesteld tegen elke aansprakelijke derde.
De voertuigen voorzien van een handelsplaat of proefplaat zijn uitgesloten van de prestaties
bepaald in artikel 6.2.3. et 6.2.4.

Artikel 7 – Drempel van tussenkomst
7.1.

Behalve in geval van strafrechtelijke verdediging van de verzekerde bedraagt de drempel van tussenkomst van de Maatschappij 5.000 BEF (123,95 EUR) per schadegeval.

7.2.

Wanneer er beroep is voor het Hof van Cassatie of haar equivalent in het buitenland bedraagt de
drempel van tussenkomst van de Maatschappij 75.000 BEF (1.859,20 EUR) per schadegeval.

Article 8 – Omvang van de dekking in de tijd
De omvang van de dekking in de tijd wordt voorzien in artikelen A.7.2. en 19.2. van de Algemene en
administratieve bepalingen.
Bijgevolg wordt geen schade-aangifte meer aanvaard 90 dagen na de opzegging of schorsing van
het contract. Voor het overige houdt de verzekerde zich aan de bepalingen van artikel 12 van de
Algemene en administratieve bepalingen.
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MUST 2001 Na Brand
De Speciale Voorwaarden “MUST 2001 Na Brand” zijn enkel van toepassing voor zover dit uitdrukkelijk
vermeld wordt in de Bijzondere Voorwaarden van het contract.

Artikel 1 - Wie is verzekerd ?
1.1.

De verzekeringsnemer.

1.2.

Alle personen die in gezinsverband met de verzekeringsnemer leven.
Niettemin blijft de hoedanigheid van verzekerde behouden wanneer deze personen tijdelijk buiten
het gezin van de verzekeringsnemer verblijven om gezondheidsredenen, wegens studies, beroepshalve of voor het vervullen van de militaire of burgerlijke dienstplicht.

Artikel 2 - Wat is het verzekerde goed ?
2.1.

Het omschreven gebouw
De eengezinswoning of het appartement dat één wooneenheid vormt omschreven in de Bijzondere
Voorwaarden, met inbegrip van binnenplaatsen, omheiningen, tuinen, privé-zwembad, blijvend aan
het erf verbonden goederen (artikel 525 van het Burgerlijk Wetboek), goederen die door incorporatie als onroerend worden beschouwd (zoals ingebouwde badkamers, uitgeruste keukens, tellers,
aansluitingen, verwarmingsinstallaties) voor zover :
- dit verzekerde goed uitsluitend voor privé-gebruik dient ;
- de wederopbouwwaarde ervan niet hoger ligt dan 25.000.000 BEF (619.733,81 EUR) volgens de
index ABEX 480.

2.2.

De inhoud van het omschreven gebouw
De inhoud, dit wil zeggen de onroerende goederen, die zich in het omschreven gebouw bevindt,
zoals omschreven in artikel 2.1., en die aan de verzekerde toebehoort of toevertrouwd is, met uitsluiting van de inhoud voor beroepsgebruik (onder andere de meubels, het materieel en de goederen).
Onder inboedel wordt verstaan: elk roerend goed dat zich in het omschreven gebouw bevindt, met
inbegrip van elke vaste of ander installatie aangebracht door de huurders of bewoners.
Onder materieel wordt verstaan : de goederen voor beroepsgebruik, zelfs diegene die blijvend aan
het erf verbonden zijn, met inbegrip van elke vaste of andere installatie aangebracht door de huurders of bewoners, en die geen koopwaren vormen.
Onder koopwaren wordt verstaan: de voorraden, grondstoffen, eetwaren, halfafgewerkte producten, eindproducten, verpakkingen, afval, eigen aan de beroepsuitbating of aan onderhouds- en herstellingswerken alsook goederen die aan het cliënteel toebehoren.

Artikel 3 - Territorialiteit
De waarborg wordt verleend in België voor zover de verdediging van de belangen van de verzekerde uitsluitend voor een Belgische jurisdictie gevoerd wordt.

Artikel 4 - Gedekte Schadegevallen
De waarborg wordt verleend om de belangen van de verzekerde te verdedigen bij elk schadegeval ten
gevolge van de interpretatie of de toepassing van de verzekeringswaarborgen “ Brand en andere
gevaren ” (zoals omschreven in artikel 1, § 1 van het K.B. van 24 december 1992 die de verzekering tegen
brand en andere gevaren, voor wat betreft eenvoudige risico’s, regelt – B.S. 31/12/1992, p. 27650 – of elke
bepaling van een wet of reglement die het aanvult of vervangt), die ten bate van hem aangegaan werden
bij een toegelaten verzekeraar en werking moeten hebben wanneer de materiële schade het in artikel 2
omschreven goed treft.

Artikel 5 – Niet-gedekte schadegevallen
Buiten de gevallen van niet-verzekering vermeld in artikel 19 van de Algemene en Administratieve
Bepalingen wordt de waarborg niet verleend voor de schadegevallen :
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5.1.

met betrekking tot, in zijn geheel of gedeeltelijk, het recht van mede-eigendom (meer bepaald
Hoofdstuk III met als titel “ Over het mede-eigendomschap ”, opgenomen onder Titel II van Boek II
van het Burgerlijk Wetboek alsook elke bepaling van een wet of reglement die het aanvult of vervangt) ;

5.2.

met betrekking tot vervuiling of schade aan het milieu ;

5.3.

in relatie met het ondernemingsrecht, fiscaal recht, erfrecht ;

5.4.

met betrekking tot de verkoop, de aankoop, de onteigening, het beheer, de bouw, de verbouwing
of de vernieling van het verzekerd goed ;

5.5.

met betrekking tot een geding of geschil van contractuele aard, een ander dan hetgeen bepaald in
artikel 4 ;

5.6.

met betrekking tot de mandeligheid en de grenzen van het verzekerde goed ;

5.7.

die bij een internationale of supranationale rechtbank bepleit worden.

Artikel 6 - Verzekerde prestaties
6.1.

Tegemoetkomingsplafond van de Maatschappij
Het tegemoetkomingsplafond van de Maatschappij is vastgesteld op 500.000 BEF (12.394,68 EUR)
per schadegeval.
Niettemin is de tussenkomst van de Maatschappij met betrekking tot de honoraria van de tegendeskundige, aangesteld om de verzekerde bij te staan, geplafonneerd, per schijf, op het percentage
van het bedrag van de schade aan het vaste verzekerde goed dat vastgesteld is als volgt :
Schade waarvan het bedrag lager dan 500.000 BEF
(12.394,68 EUR) is :

5 % B.T.W. inbegrepen

Schade waarvan het bedrag gelijk aan of hoger dan 500.000 BEF
(12.394,68 EUR) is en lager dan 1.000.000 BEF (24.789,35 EUR) :

4 % B.T.W. inbegrepen

Schade waarvan het bedrag gelijk aan of hoger dan 1.000.000 BEF
(24.789,35 EUR) is en lager dan 2.000.000 BEF (49.578,70 EUR) :

3 % B.T.W. inbegrepen

Schade waarvan het bedrag gelijk aan of hoger dan 2.000.000 BEF
(49.578,70 EUR) is en lager dan 5.000.000 BEF (123.946,76 EUR) :

2 % B.T.W. inbegrepen

Schade waarvan het totaalbedrag gelijk aan of hoger dan 5.000.000 BEF
(123.946,76 EUR) is

1 % B.T.W. inbegrepen

Onder het schadebedrag waarnaar verwezen wordt in bovenstaande tabel wordt verstaan : het
definitief vastgelegde bedrag van de schade aan het verzekerde goed, alle taksen inbegrepen, volgens het einde van de evaluatieoperaties (minnelijke tegenexpertise of in het kader van een gerechtelijke expertise).
6.2.

Verzekerde prestaties
Afgezien van de kosten van haar eigen diensten om het schadegeval in der minne te regelen,
neemt de Maatschappij, ten belope van de bedragen vermeld in artikel 6.1, de gemaakte kosten
voor de verdediging van de rechtsbelangen van de verzekerde ten laste, namelijk :
- de honoraria en kosten van de advocaat, gerechtsdeurwaarder, deskundige ... ;
- de kosten van de gerechtelijke, administratieve of andere procedure die ten laste van de verzekerde blijven, met inbegrip van de kosten en de honoraria ten gevolge van een uitvoeringsprocedure.
In de mate van haar tegemoetkomingen wordt de Maatschappij in de rechten en vorderingen
gesteld van de verzekerde tegen elke aansprakelijk derde.

Artikel 7 - Drempel van tussenkomst
7.1.

De drempel van tussenkomst van de Maatschappij bedraagt 10.000 BEF (247,89 EUR) per schadegeval.

7.2.

Evenwel is de drempel van tussenkomst van de Maatschappij 75.000 BEF (1.859,20 EUR) per schadegeval, in geval van beroep bij het Hof van Cassatie of zijn equivalent in het buitenland.

Artikel 8 – Omvang van de dekking in de tijd
De omvang van de dekking in de tijd wordt voorzien in artikelen A.7.2. en 19.2. van de Algemene en administratieve bepalingen.
Bijgevolg wordt geen schade-aangifte meer aanvaard 90 dagen na de opzegging of schorsing van het contract. Voor het overige houdt de verzekerde zich aan de bepalingen van artikel 12 van de Algemene en
administratieve bepalingen.
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MUST 2001 Privé-leven
De Speciale Voorwaarden “MUST 2001 Privé-leven” zijn enkel van toepassing voor zover dit uitdrukkelijk
vermeld is in de Bijzondere Voorwaarden van het contract.

Artikel 1 - Wie is verzekerd ?
1.1.

De verzekeringsnemer, voorzover hij zijn hoofdverblijfplaats heeft in België, alsook zijn naasten zijn
verzekerd in het kader van hun privé-leven.
Onder privé-leven wordt verstaan alle daden, handelingen of nalatigheden, met uitsluiting van diegene die voortvloeien uit de uitoefening van een beroepsactiviteit. Onder beroepsactiviteit wordt
verstaan elke bepaalde bezigheid waaruit bestaansmiddelen kunnen worden gehaald.
Zijn eveneens gedekt: de verzekerde kinderen, bedoeld in artikel 1.2, wanneer zij diensten of prestaties verlenen in het kader van een studentenarbeidsovereenkomst.

1.2.

De naasten van de verzekeringsnemer zijn :

1.2.1. de samenwonende echtgeno(o)t(e) of de persoon met wie de verzekeringsnemer samenwoont;
1.2.2. alle personen die met de verzekeringsnemer in gezinsverband leven.
Niettemin blijft de hoedanigheid van verzekerde behouden wanneer deze personen tijdelijk buiten
het gezin van de verzekeringsnemer verblijven om gezondheidsredenen, wegens studies, beroepshalve of voor het vervullen van de militaire of burgerlijke dienstplicht.
1.2.3. de minderjarige kinderen van de verzekeringsnemer en/of samenwonende echtgeno(o)t(e) of de
persoon met wie hij samenwoont, wanneer deze kinderen niet meer in gezinsverband met de verzekeringsnemer leven ;
1.2.4. de kinderen van de verzekeringsnemer en/of zijn samenwonende echtgeno(o)t(e) of de persoon
met wie hij samenwoont, wanneer deze kinderen niet meer in gezinsverband met de verzekeringsnemer leven, de leeftijd van 25 jaar niet bereikt hebben, ongehuwd zijn en fiscaal ten laste zijn van
de verzekeringsnemer en/of zijn samenwonende echtgeno(o)t(e) of de persoon met wie de verzekeringsnemer samenwoont.
1.3.

Hebben eveneens de hoedanigheid van verzekerde :

1.3.1. de leden van het huispersoneel alsook de gezinsverzorgsters wanneer zij handelen in privé-dienst
van de verzekeringsnemer of zijn naasten ;
1.3.2. de personen die buiten elke beroepsactiviteit, gratis of niet, toezicht uitoefenen op ;
- de verzekeringsnemer of een van zijn naasten,
- huisdieren waarvan de verzekeringsnemer of een van zijn naasten eigenaar is,
wanneer zij schade ondervinden ten gevolge van lichamelijke letsels of schade aan de goederen tijdens dit toezicht.
1.4.

De rechthebbenden van een verzekerde, die overleden zijn als gevolg van een gedekt schadegeval,
voor het verhaal dat ze zo kunnen doen gelden.

Artikel 2 - Wat is het verzekerde goed ?
2.1.

Het gebouw of een gedeelte van het gebouw, de inhoud ervan inbegrepen (met uitsluiting van de
inboedel, het materieel en de koopwaren voor beroepsgebruik), door de verzekeringsnemer
gebruikt als hoofdverblijf (privé-gebruik), voor zover het in België gelegen is.

2.2.

Het gebouw of een gedeelte van het gebouw, de inhoud ervan inbegrepen (met uitsluiting van de
inboedel, het materieel en de koopwaren voor beroepsgebruik), gebruikt als nevenverblijf (privégebruik) door de verzekeringsnemer of zijn naasten.

2.3.

Het gebouw of een gedeelte van het gebouw, de inhoud ervan inbegrepen (met uitsluiting van de
inboedel, het materieel en de koopwaren voor beroepsgebruik), gebruikt door leerlingen en studenten in het kader van hun studies en die verwanten zijn van de verzekeringsnemer .

2.4.

Het gebouw of een gedeelte van het gebouw, de inhoud ervan inbegrepen (met uitsluiting van de
inboedel, het materieel en de koopwaren voor beroepsgebruik), gebruikt door de verzekeringsnemer of zijn naasten, als tijdelijk (maximum 90 dagen) vakantieverblijf.

Artikel 3 - Territorialiteit
De waarborg is verworven in de hele wereld.
Nietemin is in geval van verhaal in medische of paramedische zaken de waarborg verworven indien het
schadegeval gebeurt in een lidstaat van de Europese Unie, Zwitserland of Noorwegen en voor zover de
verdediging van de belangen van de verzekerde enkel in één van deze landen gebeurt.
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Artikel 4 - Gedekte schadegevallen
De waarborg wordt verleend in geval van schadegeval met betrekking tot het privé-leven van een verzekerde, dit wil zeggen :
4.1.

Het extracontractueel burgerrechtelijk verhaal
Het extracontractueel burgerrechtelijk verhaal met het oog op een schadevergoeding voor de verzekerde voor elke schade die voortvloeit uit lichamelijke letsels of uit schade aan goederen die
opgelopen werd door deze laatste en veroorzaakt werd door een derde.
Het burgerrechtelijk verhaal gebaseerd op artikel 29 bis van de wet van 21 november 1989 op de
verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen of gelijkaardige bepalingen van buitenlands recht wanneer de verzekeringsnemer of een van zijn naasten een dergelijk verhaal kan uitoefenen.
Het burgerlijke verhaal met als bedoeling de schadeloosstelling van de verzekerde voortkomende
uit lichamelijke letsels opgelopen door deze laatste en die het gevolg of een van de gevolgen zijn
van tussenkomsten en/of behandelingen door titularissen van medische of paramedische beroepen. In dit geval is de waarborg enkel verworven voor de verzekeringsnemer en zijn naasten.

4.2.

De strafrechtelijke verdediging
De strafrechtelijke verdediging van de verzekerde, bij vervolgingen die ingesteld werden bij de
strafrechtbanken, onder beschuldiging van misdrijf of overtreding en met inbegrip van een eventueel verzoek om gratie wanneer de verzekerde van zijn vrijheid beroofd werd.

4.3.

De extracontractuele burgerrechtelijke verdediging
De extracontractuele burgerrechtelijke verdediging van de verzekerde tegen een vordering tot schadevergoeding ingesteld door een derde, onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat er een belangenconflict bestaat tussen de verzekerde en de verzekeraar B.A. Privé-leven.

4.4.

De accidentele burenonenigheden
De geschillen met de buren gebaseerd op artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek of analoge bepalingen uit het buitenlands recht in rechtstreeks verband met het verzekerde goed omschreven in
artikel 2, voor zover de burenonenigheid accidenteel is, dit wil zeggen ten gevolge van een plotse,
onvrijwillige en onvoorziene gebeurtenis uit hoofde van de verzekerden.

Artikel 5 - Niet-gedekte schadegevallen
Buiten de gevallen van niet-verzekering vermeld in artikel 19 van de Algemene en administratieve bepalingen wordt de waarborg niet verleend wanneer het schadegeval :
5.1.

betrekking heeft op een motorrijtuig, woonwagen, bromfiets, brommer en elk ander voertuig
onderworpen aan de wet van 21 november 1989 op de verplichte aansprakelijkheidsverzekering
inzake motorrijtuigen; deze uitsluiting berokkent geen schade aan de toepassing van artikel 4.1,
al.2. ;

5.2.

voortvloeit uit het gebruik, het bezit of de eigendom door de verzekerde
- van een luchtvaartuig,
- van een motorboot van meer dan 5 DIN PK,
- van een zeilboot van meer dan 300 kg ;

5.3.

voortvloeit uit jagersfeiten die aan de verplichte verzekering onderworpen zijn en die zich voordoen
bij het uitoefenen van deze activiteit door de verzekerde ;

5.4.

bepleit wordt voor een internationale rechtbank ;

5.5.

in zijn geheel of gedeeltelijk deel uitmaakt van het eigendomsrecht (meer bepaald Hoofdstuk III
met als titel “Over het mede-eigenaarschap ” opgenomen onder de Titel II van Boek II van het
Burgerlijk Wetboek alsook elke bepaling van een wet of reglement die het aanvult of vervangt, en
elke gelijkaardige bepaling van buitenlands recht) ;

5.6.

betrekking heeft tot de opbouw, verbouwing of vernieling van het verzekerde goed ;

5.7.

betrekking heeft tot de contractuele verplichtingen ;

5.8.

betrekking heeft op een onroerend goed, uitgezonderd de verzekerde goederen bedoeld bij artikel 2 ;

5.9.

het gevolg is van een zware fout van de verzekerde. Onder zware fout wordt verstaan :
- dronkenschap, alcoholintoxicatie of een gelijkaardige toestand als gevolg van het gebruik van producten of stoffen, andere dan alcoholhoudende dranken, behalve wat betreft de gedekte geschillen verbonden aan de deelneming aan het verkeer op de openbare wegen ;
- stoutmoedige en duidelijk gevaarlijke daden als vechtpartijen, weddingschappen, uitdagingen,…
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Artikel 6 – Verzekerde prestaties
6.1.

Tegemoetkomingsplafond van de Maatschappij :
De extracontractuele burgerrechtelijke aansprakelijkheid
(artikel 4.1, al. 1 en 2) :
750.000 BEF (18.592,01 EUR) per schadegeval
De strafrechtelijke verdediging (artikel 4.2.) :

750.000 BEF (18.592,01 EUR) per schadegeval

De extracontractuele burgerrechtelijke aansprakelijkheid
(artikel 4.3.) :
750.000 BEF (18.592,01 EUR) per schadegeval

6.2.

De accidentele burenonenigheden (artikel 4.4.) :

250.000 BEF (6.197,34 EUR) per schadegeval

Het verhaal op medisch en paramedisch gebied
(artikel 4.1, al.3) :

500.000 BEF (12.394,68 EUR) per schadegeval

Afgezien van de kosten van haar eigen diensten om het schadegeval in der minne te regelen,
neemt de Maatschappij ten laste, ten belope van de bedragen vermeld in artikel 6.1., maar zonder
ooit een maximum bedrag van 750.000 BEF (18.592,01 EUR) per schadegeval te overschrijden :

6.2.1. De kosten
De kosten voor de verdediging van de rechtsbelangen van de verzekerde, dit wil zeggen :
- de honoraria en kosten van de advocaat, gerechtsdeurwaarder, expert…
- de kosten voor de gerechtelijke, administratieve of andere procedure die ten laste van de verzekerde blijven, met inbegrip van de kosten en honoraria ten gevolge van een uitvoeringsprocedure
en de kosten van het strafgeding.
6.2.2. Verplaatsings- en verblijfskosten
De verplaatsingkosten met het openbaar vervoer (met het vliegtuig – economy-class of met de
trein – eerste klasse) en de verblijfskosten (hotelverblijf ten belope van een bedrag van 4000 BEF
(99,16 EUR) per verzekerde en per dag) vereist omwille van de verschijning in het buitenland van de
verzekerde in zijn hoedanigheid van :
- beklaagde, wanneer deze verschijning wettelijk vereist is of gelast door een rechterlijke beslissing ;
- slachtoffer, wanneer de verzekerde zich moet aandienen bij een door de rechtbank aangestelde
deskundige.
6.2.3. Onvermogen
Wanneer als gevolg van een gedekt schadegeval in toepassing van een verzekeringsgeval “ extracontractueel burgerrechtelijk verhaal ”, bedoeld bij artikel 4.1 en opgetreden in een deelstaat van
de Europese Unie, in Zwitserland of in Noorwegen, een verzekerde schade oploopt door een duidelijk geïdentificeerde en insolvabele derde, betaalt de Maatschappij, ten belope van een bedrag van
250.000 BEF (6197,34 EUR) per schadegeval, met een vrijstelling van 10.000 BEF (247,89 EUR) per
schadegeval, de vergoedingen die ten laste zijn van de aansprakelijke derde waarbij geen enkele
openbare of privé-instelling schuldenaar kan worden verklaard.
Wanneer de verzekerde de omvang en de evaluatie van zijn schade betwist, is de prestatie van de
Maatschappij enkel verplicht op basis van een definitief vonnis dat aan de verzekerde de vergoeding van de schade die voortvloeit uit dit schadegeval verleent.
De prestatie van de Maatschappij is niet verplicht wanneer de materiële schade aan de goederen
opgelopen door de verzekerde het gevolg is van diefstal, poging tot diefstal of vandalisme.
In de mate van haar tegemoetkomingen wordt de Maatschappij in de rechten en vorderingen
gesteld van de verzekerde tegen elke aansprakelijke derde.
Wanneer meerdere verzekerden in aanmerking komen voor de prestatie en wanneer het bedrag
van het geheel van de schades aan de goederen hoger ligt dan het voorziene maximum van
250.000 BEF (6197,34 EUR) per schadegeval, worden de vergoedingen bij voorkeur betaald aan de
verzekeringsnemer, vervolgens aan zijn samenwonende echtgeno(o)t(e) of de persoon met wie hij
samenwoont, vervolgens aan de verzekerde kinderen, vervolgens aan de andere verzekerden volgens het prorata van hun respectievelijke schades. In geval van pluraliteit van begunstigden wordt
de vrijstelling, van 10.000 BEF (247,89 EUR) per schadegeval door hen gedragen, naar rata van de
toegekende schadevergoedingen.
In de mate van haar tegemoetkomingen wordt de maatschappij in de rechten en vorderingen
gesteld van de verzekerde tegen elke aansprakelijke derde.
De prestatie voorzien in artikel 6.2.3. is niet verworven indien het schadegeval een medisch of paramedisch verhaal betreft (artikel 4.1, al.3).

Artikel 7 – Drempel van tussenkomst
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7.1.

De Maatschappij komt tussen in het schadegeval, ongeacht het bedrag in kwestie.

7.2.

In afwijking van artikel 7.1., is de drempel van tussenkomst van de Maatschappij 10.000 BEF
(247,89 EUR) per schadegeval, wanneer het schadegeval bestaat uit een “extracontractueel burgerrechtelijk verhaal” bedoeld bij artikel 4.1 of uit een “burgerrechtelijke extra-contractuele verdediging” bedoeld bij artikel 4.3 met betrekking tot een verzekerd goed bepaald in artikel 2.

7.3.

Behalve in geval van strafrechtelijke verdediging van de verzekerde bedraagt de drempel van tussenkomst 75.000 BEF (1859,20 EUR) per schadegeval, in geval van beroep bij het Hof van Cassatie
of zijn equivalent in het buitenland.

Artikel 8 – Omvang van de dekking in de tijd
De omvang van de dekking in de tijd wordt voorzien in artikelen A.7.2. en 19.2. van de Algemene en administratieve bepalingen.
Bijgevolg wordt geen schade-aangifte meer aanvaard 90 dagen na de opzegging of schorsing van het contract. Voor het overige houdt de verzekerde zich aan de bepalingen van artikel 12 van de Algemene en
administratieve bepalingen.
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