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Voorwaarden van de BOB-waarborg
Wij vergoeden in de BOB-waarborg de voertuigschade:

• aan een motorvoertuig toebehorend aan een derde, veroorzaakt 
door een gezinslid ‘als BOB’

• aan een motorvoertuig, geldig verzekerd en opgenomen in het 
Gezinsplan, veroorzaakt ‘door BOB’

Schade ‘als BOB’
‘BOB’ is hierna een gezinslid.

Wij vergoeden de schade aan een personenwagen of een lichte 

vrachtwagen (MTM ≤ 3,50 T) toebehorend aan een derde waar-

voor een gezinslid, persoonlijk, geheel of gedeeltelijk, aanspra-

kelijk wordt gesteld, voor zover gelijktijdig ook aan onderstaande 

voorwaarden is voldaan.

– Wanneer ‘BOB’ op verzoek van de eigenaar, de gebruikelijke 

houder of de door hen gemachtigde bestuurder, kosteloos en 

bij wijze van vriendendienst de rol van bestuurder opneemt, 

omdat laatstgenoemden hun voertuig niet langer zelf kunnen 

besturen gelet op de plaatselijke wettelijke normen inzake 

alcoholintoxicatie of het gebruik van andere producten die een 

gelijkaardig effect tot gevolg hebben, om hen en hun gezel-

schap als passagiers tijdens vrijetijdsactiviteiten op een veilige 

wijze te vervoeren van en naar hun woonplaats.

– ‘BOB’ beschikt op het ogenblik van het schadegeval over een 

geldig rijbewijs, is niet vervallen verklaard van het recht tot 

sturen en bevindt zich noch in een staat van strafbare alcoho-

lintoxicatie, noch in een vergelijkbare toestand die het gevolg is 

van het gebruik van enig ander product dan alcohol.

– De schade is het gevolg van een onopzettelijk verkeersongeval 

in België, het Groothertogdom Luxemburg en tot maximaal 

30 km buiten onze grenzen met de andere buurlanden, dat 

onmiddellijk na de feiten ter plaatse werd vastgesteld door de 

lokaal bevoegde politiediensten die hiervan een proces-verbaal 

hebben opgesteld.

– De voertuigschade bedraagt in hoofdsom minstens 750 euro 

exclusief BTW.

– Er is voor de voertuigschade geen enkele zaakverzekeringsover-

eenkomst afgesloten. Deze voorwaarde geldt niet wanneer de 

omniumverzekeraar over een verhaalsvordering beschikt.

Schade ‘door BOB’
‘BOB’ is hierna de derde-bestuurder.

Bij schade ‘door BOB’ mag de waarborg BA van de betrokken 

polis BA Motorvoertuigen niet geschorst zijn.

Wij vergoeden de voertuigschade aan een personenwagen of 

lichte vrachtwagen (MTM ≤ 3,50 T) geldig verzekerd in een polis 

BA Motorvoertuigen die deel uitmaakt van het Gezinsplan, 

bestuurd door ‘BOB’ die hiervoor persoonlijk, geheel of gedeelte-

lijk aansprakelijk is, mits ook aan de onderstaande voorwaarden 

is voldaan.

– ‘BOB’ neemt, op verzoek van een gezinslid, kosteloos en 

bij wijze van vriendendienst de rol van bestuurder op zich, 

wanneer het gezinslid het voertuig niet langer zelf kan besturen 

gelet op de plaatselijke wettelijke normen inzake alcoholintoxi-

catie of het gebruik van andere producten die een gelijkaardig 

effect tot gevolg hebben, om het gezinslid en zijn gezelschap 

als passagiers tijdens vrijetijdsactiviteiten op een veilige wijze 

te vervoeren van en naar hun woonplaats.

– ‘BOB’ beschikt op het ogenblik van het ongeval over een geldig 

rijbewijs, is niet vervallen verklaard van het recht tot sturen en 

bevindt zich noch in een staat van strafbare alcoholintoxicatie, 

noch in een vergelijkbare toestand die het gevolg is van het 

gebruik van enige ander product dan alcohol.

– De schade is het gevolg van een onopzettelijk verkeersongeval 

in België, het Groothertogdom Luxemburg of maximaal 30 

km buiten onze grenzen met de andere buurlanden, dat 

onmiddellijk na de feiten ter plaatse werd vastgesteld door de 

lokaal bevoegde politiediensten die hiervan een proces-verbaal 

hebben opgesteld.

– De voertuigschade bedraagt in hoofdsom minstens 750 euro 

exclusief BTW.

– Voor de voertuigschade is er geen enkele zaakverzekeringsover-

eenkomst afgesloten.

Wij doen ten opzichte van ‘BOB’ afstand van ons verhaalsrecht, 

behalve indien hij deze schade kan afwentelen op een 

aansprakelijkheidsverzekering.

Dit is een uittreksel uit de Algemene Voorwaarden Gezinsplan
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