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VERZEKERING
BURGERRECHTELIJKE
AANSPRAKELIJKHEID
EXPLOITATIE �
GARAGEHOUDERS EN
AANVERWANTE BEROEPEN

Begrippen

In deze verzekering wordt verstaan onder:

U:

- de verzekeringnemer en zijn meewerkende gezinsleden;

- de zaakvoerders, bestuurders en vennoten van de verze-
kerde onderneming in de uitoefening van hun functies;

- het personeel, d.w.z. de werknemers, de uitzendkrachten
en alle andere personen die onder leiding, gezag en toe-
zicht van de verzekeringnemer werken; deze personen
zijn verzekerd in de uitoefening van hun functies.

Wij:

Fidea nv, met maatschappelijke zetel in België, Van Eyck-
lei 14, 2018 Antwerpen, HR Antwerpen 1479.

Voertuig:

Alle motorrijtuigen en hun aanhangwagens, zelfs wanneer
deze losgekoppeld zijn.

1 Omschrijving

a Deze verzekering dekt uw burgerrechtelijke aansprake-
lijkheid overeenkomstig het Belgisch of buitenlands recht,
voor schade die is voorgevallen tijdens de duur van de
verzekering en die werd veroorzaakt naar aanleiding van de
exploitatie van de verzekerde onderneming.
De verzekering geldt dan voor:

- schade die voortvloeit uit lichamelijke letsels;

- schade die veroorzaakt wordt aan goederen (met inbegrip
van dieren) en de immateriële schade die daaruit voort-
vloeit zoals winst- en genotsderving.

b De verzekering blijft van toepassing wanneer de werkne-
mers toevallig worden uitgeleend:

- aan de bestuurders, zaakvoerders, vennoten of hun ge-
zinsleden voor een tuin-, huishoudelijk of ander werk;

- aan een andere onderneming voor werken die van de-
zelfde aard zijn als deze van de verzekerde onderneming
voor zover deze "uitlening" wettelijk is toegestaan.

2 Nadere omschrijving van enkele
bijzondere gevallen

a schade aan toevertrouwde voertuigen

Wij verzekeren uw aansprakelijkheid voor de schade die
wordt veroorzaakt aan voertuigen van cliënten tijdens de
periode dat deze voertuigen aan u werden toevertrouwd.
Onder cliënten worden alle derden verstaan die, in het kader
van uw beroepsbezigheden, het bezit van hun voertuig aan
u hebben overgedragen.

Werd de schade veroorzaakt tijdens de uitvoering van een
werk, dan geldt de verzekering niet voor het onderdeel dat
hersteld of geplaatst moest worden.
Uw aansprakelijkheid voor diefstal is verzekerd als de dief-
stal gepleegd wordt tijdens de normale openingsuren van uw
bedrijf en op voorwaarde dat onbeheerde voertuigen slotvast
zijn en de sleutels bewaard worden op een voor derden niet
toegankelijke plaats. Diefstal van bagage of andere inhoud
van het voertuig is niet verzekerd tenzij het beroepsmateri-
eel betreft dat gewoonlijk in het voertuig blijft en waarvoor het
voertuig speciaal is uitgerust.

Voor de schadegevallen die gebeuren op de openbare weg,
blijft de verzekering van toepassing op voorwaarde dat het
voertuig van de cliënt is uitgerust met de eigen nummerplaat.

b schade aan verkochte maar nog niet
geleverde voertuigen

Uw aansprakelijheid voor schade aan verkochte voertuigen
is niet verzekerd zolang u het voertuig niet hebt geleverd aan
de cliënt.
Wij verzekeren wel uw aansprakelijkheid als u aan het voer-
tuig schade hebt veroorzaakt door het plaatsen van toebeho-
ren in uw werkplaats. Deze waarborg verlenen wij enkel voor
voertuigen die niet ouder zijn dan zes maanden, te rekenen
vanaf de datum van eerste ingebruikneming zoals vermeld
op het inschrijvingsbewijs.
Schade aan het toebehoren zelf, blijft uitgesloten.

c schade door voertuigen

Schade veroorzaakt door voertuigen is niet verzekerd voor
wat betreft het risico dat onder toepassing valt van de ver-
plichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen
of van het daarbij horende modelcontract.
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In verband met dit risico dekken wij wel:

- uw aansprakelijkheid voor de schade die wordt veroor-
zaakt met een onverzekerd voertuig van een cliënt op
voorwaarde dat dit voertuig op de openbare weg is uit-
gerust met de eigen nummerplaat;

- uw aansprakelijkheid als aansteller voor de schade die
een personeelslid veroorzaakt in de uitoefening van
zijn functies met een onverzekerd motorrijtuig waarvan
de verzekerde onderneming geen eigenaar, huurder of
houder is;

- uw aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door hef-
trucks, zelfrijdende werktuigen en andere motorrijtuigen
met eenmaximale snelheid van 30 km/uur op voorwaarde
dat deze voertuigen niet zijn ingeschreven en het schade-
geval is gebeurd op het eigen bedrijfsterrein of op privé-
terreinen van derden waar u werkzaamheden uitvoert; in-
dien de identificatiegegevens van voormelde rijtuigen zijn
vermeld in de bijzondere voorwaarden, dan verzekeren
wij bijkomend de schadegevallen op de openbare weg en
op openbare plaatsen;

Wij verlenen deze waarborgen overeenkomstig de bepalin-
gen van het modelcontract tenzij het schadegeval is gebeurd
op een privé-terrein. In dat geval passen wij de voorwaarden
toe van deze aansprakelijkheidsverzekering.

d onderaannemers

Wij verzekeren uw aansprakelijkheid voor de schade die uw
onderaannemers veroorzaken indien zij werken uitvoeren in
het kader van de verzekerde exploitatie. Deze waarborg geldt
dan voor de schade waarvoor u verzekerd bent indien u ze
zelf zou veroorzaken.
Vermits wij de persoonlijke aansprakelijkheid van deze on-
deraannemers niet verzekeren, beschikken wij over een ver-
haalsrecht ten aanzien van deze personen.

Indien bij het sluiten van deze verzekering het aandeel van
de onderaanneming in uw jaarlijkse omzet 20% of meer be-
draagt, dan moet u ons jaarlijks het door deze onderaanne-
mers gefactureerde bedrag meedelen om een beroep te kun-
nen doen op deze waarborg.
Bedraagt het aandeel minder dan 20%, dan ontstaat de-
zelfde verplichting tijdens de duur van deze verzekering op
het ogenblik dat het aandeel van de onderaanneming in uw
omzet 20% bereikt.

e uitzendkrachten

Doet u een beroep op uitzendkrachten, dan verzekeren wij
eveneens uw aansprakelijkheid voor schade die zij lijden ver-
mits ten aanzien van uitzendkrachten de beperkte aanspra-
kelijkheid tussen werkgevers en werknemers niet geldt.

Bovendien verzekeren wij ook het verhaalsrecht dat de ar-
beidsongevallenverzekeraar van de uitzendkracht in dat ge-
val kan uitoefenen.

f bedrijfsruimten toegankelijk voor het
publiek

Indien dit is vermeld in de bijzondere voorwaarden, verzeke-
ren wij uw objectieve aansprakelijkheid voor schade veroor-
zaakt aan derden door brand en ontploffing (wet van 30 juli
1979) als u een bedrijfsruimte gebruikt die onder het toepas-
singsgebied van deze wetgeving valt. Wij verlenen de dek-
king die wettelijk verplicht is. U kunt geen beroep doen op
deze waarborg als een andere verzekeraar de schade reeds
heeft vergoed.

g brand, vuur, ontploffing en rook

Wij verzekeren uw aansprakelijkheid voor de schade veroor-
zaakt door vuur, brand, ontploffing of rook.
Als het schadegeval is ontstaan in of meegedeeld werd door
een gebouw waarvan u eigenaar, huurder of gebruiker bent,
dan is uw aansprakelijkheid niet verzekerd voor schade aan
goederen en de immateriële die eruit voortvloeit, vermits u
hiervoor een brandverzekering moet sluiten.
Voornoemde beperking blijft ook gelden voor schade aan toe-
vertrouwde goederen of aan andere goederen van derden die
zich in de bedrijfsgebouwen bevinden als wij ten aanzien van
deze goederen uw aansprakelijkheid verzekeren.
De beperking geldt niet indien het schadegeval is gebeurd in
een gebouw dat u bij gelegenheid huurt of gebruikt voor een
culturele, sociale of andere manifestatie van de verzekerde
onderneming voor zover dat gebouw geen deel uitmaakt van
de bedrijfsgebouwen. Wij verzekeren dan wel uw aansprake-
lijkheid voor schade door vuur, brand, ontploffing of rook die
veroorzaakt wordt aan het gebouw of zich voortzet op goe-
deren van derden.

h milieuverontreiniging

Wij verzekeren uw aansprakelijkheid voor milieuverontreini-
ging en de schade die eruit voortvloeit, op voorwaarde dat
het schadegeval werd veroorzaakt door een plotselinge en
voor u onverwachte gebeurtenis.
Onder milieuverontreiniging verstaan wij de nadelige beïn-
vloeding van de atmosfeer, de bodem en het water door de
aanwezigheid van stoffen, organismen, warmte, stralingen,
geluid of andere vormen van energie.

3 Niet-verzekerde gevallen

Zijn niet verzekerd:

- schade aan motorrijtuigen die u werden toevertrouwd met
het oog op verkoop;
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- de winstmarge die u realiseert door de schade waarvoor
u aansprakelijk bent te herstellen;

- schade aan goederen waarvan u (of iemand namens u)
huurder, bewaarnemer, ontlener of houder is; deze uit-
sluiting doet geen afbreuk aan de dekking die wij verle-
nen voor schade aan toevertrouwde voertuigen (2,a), voor
schade aan verkochte maar nog niet geleverde voertui-
gen (2,b) en voor de schade door brand, vuur, ontploffing
en rook aan de bij gelegenheid gebruikte gebouwen (2,g);

- schadegevallen veroorzaakt door opzet en schadegeval-
len veroorzaakt:
� in een staat van dronkenschap of van een gelijkaar-
dige toestand door het gebruik van andere producten dan
alcohol;
� door het niet toepassen van gebruikelijke of wettelijk
voorgeschreven werkwijzen om op die manier het werk te
bespoedigen of kosten uit te sparen, terwijl u moest weten
dat dit tot schade zou leiden;
� door het niet nemen van de nodige voorzorgsmaat-
regelen om herhaling van schade met dezelfde oorzaak
te voorkomen terwijl het na vaststelling van de eerste
schade te verwachten was dat een gelijkaardige schade
zich opnieuw zou voordoen als er geen voorzorgen
zouden worden genomen;
� door het kennelijk ontbreken van de vereiste vakbek-
waamheid of van de vereiste middelen om een werk uit te
voeren;
Wij verlenen toch waarborg als u aantoont dat deze
omstandigheden plaatsvonden buiten medeweten van
de verzekeringnemer en de leidinggevenden van de
verzekerde onderneming én in strijd met hun richtlijnen;

- de aansprakelijkheid en/of de vergoedingen die het ge-
volg zijn van:
� het geheel of gedeeltelijk niet of laattijdig uitvoeren van
een contract;
� boete-, schadevergoedings-, garantie-, vrijwarings- of
andere contractuele bedingen van soortgelijke strekking
tenzij en voor zover u ook zonder dergelijk beding aan-
sprakelijk zou zijn geweest;

- geldboeten en minnelijke schikkingen;

- de aansprakelijkheid zonder fout die wordt opgelegd door
een specifieke wetgeving na 1 januari 2002 tenzij wij u
uitdrukkelijk meedelen dat wij bereid zijn om deze aan-
sprakelijkheid te verzekeren;

- de aansprakelijkheid die is onderworpen aan een wettelijk
verplicht gestelde verzekering; deze uitsluiting geldt niet
voor de verplichte verzekering inzake brand en ontploffing
indien deze in de polis werd opgenomen, en doet evenmin
afbreuk aan de dekking die wij verlenen voor voertuigen
(2c);

- de vergoedingen waartoe u als werkgever zou zijn gehou-
den krachtens de arbeidsongevallenwet;

- schade veroorzaakt door het gebruik van luchtvaartuigen,
zeilboten met een gewicht van meer dan 300 kg of motor-
boten met een motor van meer dan 10 pk; er is wel waar-
borg als passagier;

- schade veroorzaakt door het gebruik van springstoffen of
door het vrijkomen van of blootstelling aan asbest;

- de schade die verband houdt met arbeidsconflicten, da-
den van terrorisme, (burger)oorlog of gelijkaardige feiten,
radioactiviteit, kernreacties en ioniserende stralingen;

- schade veroorzaakt door goederen na hun levering of
door werken na hun uitvoering, d.w.z. na de feitelijke,
zelfs voorlopige overdracht van de goederen of de wer-
ken waardoor u de materiële controle over de gebruiks-
wijze ervan verliest.

4 Uitgesloten schadelijders

De verzekeringnemer en de gezinsleden van de verzekerde,
die persoonlijk aansprakelijk is voor de schade, kunnen geen
aanspraak maken op vergoeding.
Wanneer bestuurders, werkende vennoten en zaakvoerders
in functie zijn, kunnen ze geen aanspraak maken op vergoe-
ding voor de schade die voortvloeit uit lichamelijke letsels.

5 Verzekerde bedragen en
franchises

De verzekerde bedragen die per schadegeval van toepassing
zijn, worden vermeld in de bijzondere voorwaarden, evenals
de toepasselijke franchises. Zijn er meerdere franchises van
toepassing, dan passen wij voor het geheel van de schade-
posten waarvan het bedrag de toepasselijke franchise over-
schrijdt, enkel de hoogste franchise toe. Schadeposten die
onder hun franchise blijven, worden niet vergoed.
Voor schade voortvloeiend uit lichamelijke letsels wordt geen
franchise toegepast. Het geheel van de schade die voort-
vloeit uit dezelfde schadeverwekkende gebeurtenis of uit een
opeenvolging van schadeverwekkende gebeurtenissen met
eenzelfde oorzaak wordt beschouwd als één schadegeval.

Boven de verzekerde bedragen betalen wij ook de intresten
op de in hoofdsom verschuldigde schadevergoedingen en de
kosten van de burgerlijke verdediging, inclusief de kosten en
erelonen van advocaten en deskundigen.
De betaling van deze intresten, kosten en erelonen gebeurt
binnen de limieten tot dewelke de betaling ervan wettelijk kan
begrensd worden.
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Zolang de burgerlijke belangen niet zijn geregeld, nemen wij
ook de kosten ten laste van uw strafrechtelijke verdediging;
het staat u altijd vrij om op eigen kosten zelf uw strafrechtelijke
verdediging te organiseren.

6 Reddingskosten

Wij nemen de reddingskosten ten laste zoals die wettelijk om-
schreven zijn en voor zover ze betrekking hebben op schade
die door deze verzekering wordt gedekt. Deze kosten wor-
den ten laste genomen, zelfs boven de verzekerde bedragen,
maar binnen de limieten tot dewelke de betaling ervan wette-
lijk begrensd kan worden.
In de voornoemde reddingskosten zijn niet enkel de kosten
begrepen van de maatregelen die wij hebben gevraagd om
de gevolgen van het schadegeval te beperken, maar ook de
reddingskosten die u uit eigen beweging hebt gemaakt. Deze
kosten moet u wel maken met de zorg van een goede huis-
vader en ze moeten voortvloeien uit dringende en redelijke
maatregelen om de gevolgen van een schadegeval te beper-
ken of om, bij een nakend gevaar, het schadegeval te voor-
komen.

Kosten ter voorkoming van een schadegeval worden niet be-
taald indien er geen nakend gevaar (meer) is of indien ze
nodig zijn omdat u hebt nagelaten tijdig de nodige preventie-
maatregelen te nemen.

7 Territoriale geldigheid

Voor de bedrijfszetels die in België zijn gevestigd, geldt de
verzekering in de hele wereld.
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VERZEKERING
BURGERRECHTELIJKE
AANSPRAKELIJKHEID NA DE
LEVERING VAN GOEDEREN OF
DE UITVOERING VAN WERKEN
� GARAGEHOUDERS EN
AANVERWANTE BEROEPEN

Begrippen

U:

- de verzekeringnemer en zijn meewerkende gezinsleden;

- de zaakvoerders, bestuurders en vennoten van de verze-
kerde onderneming in de uitoefening van hun functies;

- het personeel, d.w.z. de werknemers, de uitzendkrachten
en alle andere personen die onder leiding, gezag en toe-
zicht van de verzekeringnemer werken; deze personen
zijn verzekerd in de uitoefening van hun functies.

Wij:

Fidea nv, met maatschappelijke zetel in België, Van Eyck-
lei 14, 2018 Antwerpen, HR Antwerpen 1479.

Voertuig:

Alle motorrijtuigen en hun aanhangwagens, zelfs wanneer
deze losgekoppeld zijn.

1 Omschrijving

Wij verzekeren uw burgerrechtelijke aansprakelijkheid over-
eenkomstig het Belgisch of buitenlands recht voor schade die
wordt veroorzaakt door goederen na hun levering of door wer-
ken na hun uitvoering en die onder meer toe te schrijven is
aan het eigen gebrek van deze goederen of werken, of aan
een fout of vergissing bij het onderhoud, de herstelling, de be-
voorrading, de montage, de levering, het nazicht of een ander
werk verricht in het kader van de verzekerde exploitatie.

Onder het leveren van goederen of het uitvoeren van wer-
ken verstaan wij de feitelijke, zelfs voorlopige, overdracht van
goederen of werken waardoor u demateriële controle over de
gebruikswijze ervan verliest.

2 Nadere omschrijving van enkele
bijzondere gevallen

a schade aan voertuigen van cliënten

Uw aansprakelijkheid voor de schade aan voertuigen van
cliënten is verzekerd na en ingevolge een werk dat u aan het
voertuig hebt uitgevoerd.
De schade ingevolge een onwerkdadige herstelling blijft
evenwel uitgesloten; hiermee bedoelen wij een schadegeval
dat zich beperkt tot het onderdeel dat het voorwerp uitmaakte
van het overeengekomen werk.

b milieuverontreiniging

Wanneer het geleverde product of het uitgevoerde werk een
milieuverontreiniging heeft veroorzaakt, dan verzekeren wij
uw aansprakelijkheid voor deze verontreiniging en voor de
schade die eruit voortvloeit, op voorwaarde dat het schade-
geval het gevolg is van een plotselinge en voor u onverwachte
gebeurtenis.
Onder milieuverontreiniging verstaan wij de nadelige beïn-
vloeding van de atmosfeer, de bodem en het water door de
aanwezigheid van stoffen, organismen, warmte, stralingen,
geluid of andere vormen van energie.

3 Niet-verzekerde gevallen

Zijn niet verzekerd:

- immateriële schade die niet het gevolg is van een ver-
zekerde letselschade of van een verzekerde schade aan
goederen;

- schade aan de geleverde goederen of de uitgevoerde
werken zelf en de kosten om ze te vervangen of te her-
stellen; deze uitsluiting doet geen afbreuk aan de dekking
die wij verlenen voor schade aan voertuigen van cliënten
(2a);

- de kosten van het opsporen, het controleren, het terugne-
men, het intrekken, het vernietigen, het herstellen of ver-
vangen van goederen of werken die een reëel of vermoed
gebrek vertonen, ook al heeft dit tot doel schade te voor-
komen;

- de schade die voortvloeit uit het feit dat het geleverde
goed of het uitgevoerde werk de toegeschreven functies
niet vervult of het beoogde resultaat niet bereikt; deze uit-
sluiting doet geen afbreuk aan de dekking die wij verlenen
voor schade aan voertuigen van cliënten (2,a);

- de schade die te wijten is aan de gebrekkige toestand van
de geleverde goederen of uitgevoerde werken indien u het
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gebrek werkelijk kende en toch niet alle nodige voorzorgs-
maatregelen hebt genomen om de schadelijke gevolgen
te voorkomen;

- schadegevallen veroorzaakt door opzet en schadegeval-
len veroorzaakt:
� door het gebruiken van wettelijk verboden producten
of het toepassen van wettelijk verboden werkwijzen;
� door het in omloop brengen van producten of het op-
leveren van werken zonder vooraf de nodige testen en
controles te doen terwijl die in de activiteitssector van de
verzekerde onderneming gebruikelijk en aanvaard zijn;
� door het kennelijk ontbreken van de vereiste vakbek-
waamheid of van de vereiste middelen om een werk uit te
voeren of om een goed te leveren;
� door het niet nemen van de nodige voorzorgsmaat-
regelen om herhaling van schade met dezelfde oorzaak
te voorkomen terwijl het na vaststelling van de eerste
schade te verwachten was dat een gelijkaardige schade
zich opnieuw zou voordoen als er geen voorzorgen
zouden worden genomen;
Wij verlenen toch waarborg als u aantoont dat deze
omstandigheden plaatsvonden buiten medeweten van
de verzekeringnemer en de leidinggevenden van de
verzekerde onderneming én in strijd met hun richtlijnen;

- de aansprakelijkheid en/of vergoedingen die het gevolg
zijn van boete-, schadevergoedings-, garantie-, vrijwa-
rings- of andere contractuele bedingen van soortgelijke
strekking, tenzij en voor zover u ook zonder dergelijk
beding aansprakelijk zou zijn geweest;

- geldboeten en minnelijke schikkingen;

- de schade veroorzaakt door het vrijkomen van asbest of
door de blootstelling hieraan;

- de schade die verband houdt met arbeidsconflicten, da-
den van terrorisme, (burger)oorlog of gelijkaardige feiten,
radioactiviteit, kernreacties en ioniserende stralingen.

4 Waarborg in de tijd

Deze waarborg geldt voor schade die voorvalt tijdens de duur
van de verzekering, zelfs wanneer de schade veroorzaakt
wordt door goederen of werken die geleverd of uitgevoerd
werden voor de aanvang van de verzekering.

5 Uitgesloten schadelijders

De verzekeringnemer en de gezinsleden van de verzekerde,
die persoonlijk aansprakelijk is voor de schade, kunnen geen
aanspraak maken op vergoeding.

6 Verzekerde bedragen en
franchises

De verzekerde bedragen die per schadegeval en per verze-
keringsjaar van toepassing zijn, worden vermeld in de bijzon-
dere voorwaarden, evenals de toepasselijke franchises. Zijn
er meerdere franchises van toepassing, dan passen wij voor
de schadeposten waarvan het bedrag de toepasselijke fran-
chise overschrijdt, enkel de hoogste franchise toe. Schade-
posten die onder hun franchise blijven, worden niet vergoed.
Voor schade voortvloeiend uit lichamelijke letsels wordt geen
franchise toegepast. Het geheel van de schade die voort-
vloeit uit dezelfde schadeverwekkende gebeurtenis of uit een
opeenvolging van schadeverwekkende gebeurtenissen met
eenzelfde oorzaak wordt beschouwd als één schadegeval.
Het schadegeval wordt geacht te zijn gebeurd in het verze-
keringsjaar waarin de eerste schade is voorgevallen.

Boven de verzekerde bedragen betalen wij ook de intresten
op de in hoofdsom verschuldigde schadevergoedingen en de
kosten van de burgerlijke verdediging, inclusief de kosten en
erelonen van advocaten en deskundigen.
De betaling van deze intresten, kosten en erelonen gebeurt
binnen de limieten tot dewelke de betaling ervan wettelijk kan
begrensd worden.
Zolang de burgerlijke belangen niet zijn geregeld, nemen wij
ook de kosten ten laste van uw strafrechtelijke verdediging;
het staat u altijd vrij om op eigen kosten zelf uw strafrechtelijke
verdediging te organiseren.

7 Reddingskosten

Wij nemen de reddingskosten ten laste zoals die wettelijk om-
schreven zijn en voor zover ze betrekking hebben op schade
die door deze verzekering wordt gedekt. Deze kosten wor-
den ten laste genomen, zelfs boven de verzekerde bedragen,
maar binnen de limieten tot dewelke de betaling ervan wette-
lijk begrensd kan worden.
In de voornoemde reddingskosten zijn niet enkel de kosten
begrepen van de maatregelen die wij hebben gevraagd om
de gevolgen van het schadegeval te beperken, maar ook de
reddingskosten die u uit eigen beweging hebt gemaakt. Deze
kosten moet u wel maken met de zorg van een goede huis-
vader en ze moeten voortvloeien uit dringende en redelijke
maatregelen om de gevolgen van een schadegeval te beper-
ken of om, bij een nakend gevaar, het schadegeval te voor-
komen.

Kosten ter voorkoming van een schadegeval worden niet be-
taald indien er geen nakend gevaar (meer) is of indien ze
nodig zijn omdat u hebt nagelaten tijdig de nodige preventie-
maatregelen te nemen.
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8 Territoriale geldigheid

De verzekering geldt wereldwijd voor de bedrijfszetels die in
België zijn gevestigd.
Tenzij anders vermeld in de bijzondere voorwaarden, geldt de
verzekering niet indien, met uw medeweten, goederen wor-
den geleverd of werken worden uitgevoerd buiten Europa.
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VERZEKERING RECHTSBIJSTAND

Begrippen

In deze verzekering wordt verstaan onder:

U:

- de verzekeringnemer en zijn meewerkende gezinsleden;

- de zaakvoerders, bestuurders en vennoten van de verze-
kerde onderneming in de uitoefening van hun functies;

- het personeel, d.w.z. de werknemers, de uitzendkrachten
en alle andere personen die onder leiding, gezag en toe-
zicht van de verzekeringnemer werken; deze personen
zijn verzekerd in de uitoefening van hun functies.

Wij:

De gespecialiseerde afdeling rechtsbijstand van Fidea.

1 Omschrijving van de verzekering

U kunt een beroep doen op onze rechtsbijstand als u wordt
geconfronteerd met de volgende situaties:

a U lijdt schade

Wij behartigen uw belangen en verdedigen uw rechten om
de schade die u hebt geleden terug te vorderen van de per-
sonen die hiervoor buiten overeenkomst aansprakelijk zijn,
voor zover de schade die wij voor u terugvorderen minstens
250 EUR bedraagt.
Wij nemen de terugvordering op voor:

- schade die voortvloeit uit lichamelijke letsels die opgelo-
pen werden door een verzekerde in het kader van de ex-
ploitatie van de verzekerde onderneming;

- schade aan goederen bestemd voor de exploitatie van de
verzekerde onderneming en de immateriële schade die
hieruit voortvloeit zoals winst- en genotsderving.

Wij vorderen ook de schade terug die u op basis van het ei-
gen recht dat de wet u toekent, rechtstreeks kunt verhalen op
een aansprakelijkheidsverzekeraar of op het motorwaarborg-
fonds. In dat geval speelt de aard, het bedrag en de aanspra-
kelijkheidsgrondslag van de schade geen belang.

b U wordt verdacht van een misdrijf

Wij verdedigen u tijdens het gerechtelijk onderzoek en voor
de onderzoeks- en strafgerechten wanneer u wordt vervolgd:

- naar aanleiding van een schadegeval waarvoor de verze-
kering burgerrechtelijke aansprakelijkheid van deze polis
geldt; wij verdedigen u zelfs indien in deze verzekering
een verval van waarborg wordt ingeroepen;

- wegens een verkeersmisdrijf of wegens een inbreuk op
een verordening uitgevaardigd met het oog op de veilig-
heid en het gemak van het verkeer op de openbare wegen
voorzover de feiten gepleegd zijn binnen het kader van de
exploitatie van de verzekerde onderneming.

Samen met de strafverdediging, nemen wij ook uw verdedi-
ging op tegen de burgerlijke partijstelling als de aansprake-
lijkheidsverzekeraar dat niet doet.

2 Verzekerde prestaties

Wij streven in de mate van het mogelijke een minnelijke re-
geling na.

Wij informeren u over uw rechten en de manier waarop u
deze kunt afdwingen. Wij helpen u alle gegevens (bewijzen,
attesten, getuigenverklaringen) te verzamelen en gelasten de
nodige onderzoeken om uw belangen optimaal te behartigen.

Wij staan u bij in de procedure voor de rechtbank.

De erelonen en kosten die wij in deze verzekering ten laste
nemen, hebben betrekking op:

- de kosten die wij zelf maken om een minnelijke regeling
na te streven en om uw belangen te verdedigen;

- de kosten en erelonen die verschuldigd zijn aan advoca-
ten, gerechtsdeurwaarders en deskundigen;

- de kosten van de gerechtelijke of buitengerechtelijke pro-
cedure;

- de noodzakelijke reis- en verblijfskosten wanneer in het
kader van de gerechtelijke procedure uw aanwezigheid
in het buitenland vereist is;

- de kosten van één procedure van tenuitvoerlegging per
uitvoerbare titel;

- de kosten voor het eventueel indienen van een genade-
verzoek of een aanvraag tot eerherstel in geval van een
strafrechtelijke veroordeling.

Bovengenoemde kosten zijn verzekerd tot maximaal
50 000 EUR per schadegeval en voor alle begunstigden
samen.
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Bij het bepalen van de maximale tussenkomst worden onze
eigen beheerskosten niet in rekening gebracht.

Wij betalen geen boeten of minnelijke schikkingen.

3 Extra waarborgen
a Vergoeding bij insolventie

Wij vergoeden zelf de schade die u hebt geleden als blijkt
dat wij met deze rechtsbijstandsverzekering geen vergoeding
kunnen bekomen:

- omdat de persoon die aansprakelijk is voor de schade,
insolvabel is en;

- omdat de geleden schade niet onder een vergoedings-
stelsel valt dat door de overheidwerd georganiseerd zoals
bijvoorbeeld de schade die vergoed wordt door de Sociale
Zekerheid, het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds
of de commissie voor hulp aan slachtoffers van opzette-
lijke gewelddaden.

Wij vergoeden de schade tot 12 500 EUR. Voor letselschade
voorzien wij in een bijkomend bedrag van 12 500 EUR. Deze
bedragen gelden per schadegeval en voor alle begunstigden
samen.

b Voorschotregeling

Indien wij uw schade terugvorderen op basis van de princi-
pes van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid buiten over-
eenkomst, dan betalen wij een eenmalig voorschot zodra het
vaststaat wie de vergoeding verschuldigd is en op welke ver-
goeding u recht hebt.

De betaling van dit voorschot is afhankelijk van uw akkoord
om de vordering tot betaling aan ons af te staan of om ons de
vergoedingen terug te betalen zodra u ze ontvangt.

Het voorschot bedraagt maximaal 12 500 EUR per schade-
geval voor alle begunstigden samen. In geval van een li-
chamelijk letsel voorzien wij in een bijkomend bedrag van
12 500 EUR.

c Strafrechtelijke borgtocht

Wij verlenen onze persoonlijke borg of schieten de kosten
voor als u in het buitenland wordt aangehouden wegens een
schadegeval dat gedekt is in de aansprakelijkheidsverzeke-
ring van deze polis en als uw vrijlating afhankelijk wordt ge-
steld van een borgsom.

Dit voorschot bedraagt maximaal 50 000 EUR per schadege-
val voor alle begunstigden samen.

4 Uitbreiding tot andere
begunstigden

Ook uw bloed- en aanverwanten kunnen een beroep doen op
deze verzekering om de schade die zij lijden door uw overlij-
den of lichamelijk letsel, terug te vorderen van de aansprake-
lijke derde.

Dezelfde verzekeringsvoorwaarden als deze die voor u gel-
den zijn dan eveneens op hen van toepassing.

5 Beperkingen en uitsluitingen
a Op grond van de relatie tussen de
betrokken partijen

Wij verlenen geen waarborg voor geschillen tussen u onder-
ling, tenzij de schade daadwerkelijk afgewenteld kan worden
op een andere aansprakelijkheidsverzekering dan die in deze
polis.

b Op grond van de aard van het geschil

Wij zijn geen rechtsbijstand verschuldigd voor geschillen die
verband houden met:

- motorrijtuigen en aanhangwagens die in het verkeer wor-
den gebracht en waarvan u eigenaar, houder of gebruiker
bent; u kunt nochtans wel aanspraak maken op rechtsbij-
stand als zwakke weggebruiker.
Voor motorrijtuigen waarvoor het verkeersrisico is gedekt
in de verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid van
deze polis geven wij u wel waarborg;

- spoorvoertuigen, luchtvaartuigen, zeilboten van meer
dan 300 kg en motorboten van meer dan 10 PK waarvan
u eigenaar, huurder of gebruiker bent; u kunt nochtans
wel aanspraak maken op rechtsbijstand als passagier
van deze vaar- of voertuigen;

- de wetgeving op de arbeidsongevallen en de arbeidsver-
houdingen in het algemeen;

- het beheer van de onderneming, zoals geschillen met be-
trekking tot de verzekeringsportefeuille, beleggingen, fis-
caliteit en boekhouding;

- door u of met uw medeplichtigheid gepleegde opzettelijke
misdrijven;

- arbeidsconflicten, daden van terrorisme en (burger)oorlog
of gelijkaardige feiten;

- kernreacties, radioactiviteit en ioniserende stralingen, ten-
zij u hieraan werd blootgesteld ingevolge een medische
behandeling.
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6 Waarborg in de tijd

Deze rechtsbijstand geldt voor geschillen die ontstaan tijdens
de geldigheidsduur van de verzekering.

Wij verlenen geen rechtsbijstand voor het geschil waarvan
wij aantonen dat u bij de aanvang van de verzekering wist of
redelijkerwijze diende te weten dat het zou ontstaan.

Het is derhalve vereist dat ook het schadegeval of het misdrijf
dat aanleiding geeft tot onze tussenkomst, zich heeft voorge-
daan binnen de geldigheidsduur van de verzekering.

7 Territoriale geldigheid

Voor de bedrijfszetels die in België zijn gevestigd, geldt de
verzekering in de hele wereld.

8 Vrije keuze van advocaat en
deskundige

U beschikt over de vrije keuze van een advocaat, een des-
kundige of van iedere andere persoon die de vereiste kwalifi-
caties heeft krachtens de toepasselijke wet om uw belangen
te verdedigen, te vertegenwoordigen of te behartigen:

- telkens er moet worden overgegaan tot een gerechtelijke
of een administratieve procedure;

- telkens er zich met ons een belangenconflict voordoet; wij
zullen u verwittigen van zodra zich een dergelijk conflict
voordoet.

U bent volledig vrij in uw contacten met deze personen maar
u moet ons wel op de hoogte brengen van de evolutie van het
geschil.

Wenst u de behandeling van het dossier aan de aangestelde
advocaat te onttrekken en aan een andere advocaat toe te
vertrouwen, dan betalen wij de kosten en erelonen van de
nieuwe advocaat als u ons vooraf hebt aangetoond dat er
gegronde redenen bestaan voor deze vervanging.

9 Arbitrage

Indien u het niet eens bent met ons over de gedragslijn die
zal worden gevolgd voor de regeling van het verzekerde ge-
schil, dan hebt u het recht om een advocaat van uw keuze te
raadplegen na de bekendmaking van ons standpunt of van
onze weigering om uw stelling te volgen. Deze raadpleging
doet geen afbreuk aan uw recht om een rechtsvordering in te
stellen.

Bevestigt de geraadpleegde advocaat uw zienswijze, dan
verlenen wij u waarborg en betalen wij de kosten en de
erelonen van de raadpleging terug.

Bevestigt deze advocaat ons standpunt, dan betalen wij u
niettemin de helft van de kosten en erelonen van de raad-
pleging terug.

Wanneer u tegen het advies van deze advocaat in, toch op
eigen kosten een procedure begint en een beter resultaat be-
komt dan wij voorspelden, dan verlenen wij opnieuw waar-
borg en betalen wij alle verzekerde kosten en erelonen terug,
met inbegrip van de kosten en erelonen van de raadpleging.

10 Voorrangsregeling

Indien de verzekerde bedragen niet zouden volstaan om de
erelonen en kosten te voldoen of wanneer de verzekerde be-
dragen van de extra waarborgen ontoereikend zijn, hebt u de
voorrang op de mogelijke andere begunstigden.
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In de hierna volgende artikelen wordt met "u" de verzekering-
nemer bedoeld.

BEPALINGEN BETREFFENDE DE
SCHADEREGELING

1 Wat u moet doen bij een
schadegeval

Wanneer zich een gebeurtenis voordoet waarvoor de waar-
borg van deze polis geldt, dan vragen wij u (en desgevallend
ook de begunstigde), om het volgende in acht te nemen zo-
dat wij de overeengekomen prestaties kunnen leveren:

- het schadegeval melden binnen 10 dagen;

- alle redelijke maatregelen nemen om de gevolgen van het
schadegeval te voorkomen en te beperken;

- ons alle inlichtingen verstrekken die wij van u vragen in
verband met het schadegeval en de vereiste medewer-
king verlenen, zodat het schadegeval vlot kan geregeld
worden;

- vermits wij op onze kosten de leiding hebben van de on-
derhandelingen en van het burgerlijk geding moet u alle
rechtsplegingshandelingen stellen die wij nuttig achten en
persoonlijk voor de rechtbank verschijnen als dat nodig is;

- geen handelingen stellen waardoor ons recht beperkt
wordt om de gedane betalingen terug te vorderen van
een aansprakelijke derde;

- geen aansprakelijkheid erkennen en geen afstand doen
van verhaal, niets betalen of overeenkomen om te betalen
in de gevallen waar deze polis uw aansprakelijkheid dekt;
het louter erkennen van de feiten of het verstrekken van
eerste geldelijke of medische hulp wordt niet beschouwd
als een erkennen van aansprakelijkheid.

Het niet-naleven van een van deze verplichtingen geeft ons
het recht om de overeengekomen vergoeding te verminderen
of terug te vorderen ten belope van het nadeel dat wij door uw
verzuim hebben geleden. Het niet-naleven van een termijn
kan echter niet als een verzuim worden ingeroepen indien u
de gevraagde melding zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk
hebt gedaan. In geval van bedrog mogen wij de waarborg
weigeren.

2 Recht van verhaal

Wanneer wij krachtens de wet gehouden zijn om de bena-
deelde derde te vergoeden, beschikken wij ten aanzien van

u over een recht van verhaal in de gevallen dat wij waarborg
hadden kunnen weigeren (bijvoorbeeld op basis van een uit-
sluiting, een exceptie of op basis van de beëindiging, schor-
sing of nietigheid van de overeenkomst). Dit verhaal heeft
betrekking op de vergoedingen in hoofdsom, op de gerechts-
kosten en de intresten die wij moeten betalen.
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BEPALINGEN BETREFFENDE DE
POLIS

1 Mededelingen

De polis werd opgesteld op basis van de inlichtingen die u
hebt verstrekt.
Doet er zich tijdens de duur van de verzekeringen een wij-
ziging voor in de gegevens die zijn vermeld in de bijzondere
voorwaarden, dan moet u ons dat melden indien door deze
wijziging het risico dat het verzekerde voorval zich voordoet,
blijvend en aanzienlijk is verminderd of verzwaard.

2 Gevolgen bij een onjuist
meegedeeld of een gewijzigd
risico

Als wij vernemen dat het werkelijke risico niet overeenstemt
met het risico dat werd meegedeeld, doen wij binnen de
maand een voorstel om de polis aan te passen aan het
werkelijke risico vanaf de dag waarop wij hiervan kennis
kregen. Gaat het om een risicoverzwaring die zich heeft
voorgedaan tijdens de duur van de verzekering, dan heeft
de aanpassing terugwerkende kracht tot op de dag van de
verzwaring.
Het staat u vrij om het voorstel tot aanpassing al dan niet te
aanvaarden.

Indien zich een schadegeval voordoet voordat de aanpassing
of de opzegging van de polis van kracht wordt, dan zullen wij
de overeengekomen prestaties verlenen als het u niet kan
worden verweten dat u uw mededelingsplicht niet bent nage-
komen.
Kan het u wel worden verweten, dan mogen wij de verze-
kerde prestaties beperken volgens de verhouding die bestaat
tussen de betaalde premie en de premie die u had moeten
betalen indien wij naar behoren waren ingelicht. Als wij ech-
ter aantonen dat wij het werkelijke risico niet zouden hebben
verzekerd, dan mogen wij onze prestatie beperken tot het te-
rugbetalen van alle premies.

Voorgaande regeling geldt niet bij bedrieglijk opzet. In dat ge-
val mogen wij de wettelijke nietigheid of verbreking van de
verzekering inroepen, onze prestatie weigeren en de verval-
len premies behouden.

3 Begin en duur van de
verzekeringen

De verzekeringen beginnen op de datum die vermeld is in de
bijzondere voorwaarden, op voorwaarde dat de polis onder-
tekend is en de eerste premie betaald werd.

De duur van de verzekeringen is eveneens vermeld in de
bijzondere voorwaarden.

Bedraagt de duur van de verzekeringen één jaar of meer, dan
worden deze op de vervaldag telkens stilzwijgend verlengd
voor opeenvolgende periodes van dezelfde duur, tenzij één
van de partijen zich hiertegen verzet met een aangetekende
brief die ten minste 3 maanden voor de vervaldag op de post
is afgegeven.

De rechtsbijstandsverzekering in deze polis is jaarlijks opzeg-
baar.

De verzekering begint en eindigt telkens om nul uur.

4 Einde van de verzekeringen
a Verandering van verzekeringnemer

Wanneer de verzekerde onderneming verkocht of overgela-
ten wordt of van maatschappelijke vorm verandert, moet u de
polis voortzetten.
Doet u dit niet, dan mogen wij een opzeggingsvergoeding
eisen die gelijk is aan de laatste jaarpremie. De polis vervalt
dan op de datum van die verandering of die overname.
Wij mogen de overname van het contract weigeren en het
opzeggen. De opzegging heeft dan uitwerking na het verstrij-
ken van een termijn van 45 dagen die aanvangt op de dag
waarop de aangetekende opzeggingsbrief bij de post werd
afgegeven.

Deze bepalingen zijn niet van toepassing in geval van fusie
met of opslorping door een andere onderneming, als deze
zelf door lopende verzekeringsverplichtingen gebonden is.

b Overgang na overlijden

Bij uw overlijden blijven de rechten en verplichtingen die uit
deze polis voortvloeien, bestaan in hoofde van de nieuwe
houders van het verzekerde belang. Zij zijn dan hoofdelijk en
ondeelbaar tegenover de verzekeraar gebonden, maar mo-
gen de polis opzeggen binnen 3maanden en 40 dagen na het
overlijden. Ook wij mogen de polis opzeggen binnen 3 maan-
den nadat wij kennis kregen van het overlijden.
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c Faillissement

Bij uw faillissement blijven de rechten en verplichtingen die
uit deze polis voortvloeien, bestaan ten gunste van de massa
van de schuldeisers, die dan schuldenaar wordt tegenover
ons voor de betaling van de vervallen premies vanaf de fail-
lietverklaring.

De curator mag de polis evenwel opzeggen binnen 3 maan-
den na de faillietverklaring. Ook wij mogen de polis opzeggen,
maar ten vroegste 3 maanden na de faillietverklaring.

d Gerechtelijk akkoord met boedelafstand

Bij een gerechtelijk akkoord met boedelafstand blijven de
rechten en verplichtingen die uit deze polis voortvloeien,
bestaan ten aanzien van de massa van schuldeisers zolang
niet alle activa te gelde gemaakt zijn door de vereffenaar.
Wij kunnen in onderlinge overeenstemming met de vereffe-
naar deze polis beëindigen. De premie wordt betaald door de
vereffenaar en behoort tot de voorschotten die bij voorrang
afgenomen worden van het onder de schuldeisers te verde-
len bedrag.

e Tussentijdse opzegging

U kunt tussentijds opzeggen bij een risicovermindering, in-
dien u, binnen de maand na de aanvraag tot premievermin-
dering, hierover geen akkoord met ons bereikt.

Wij mogen de verzekeringen opzeggen:

- na een schadegeval, maar ten laatste een maand na de
uitvoering van de verzekerde prestatie of de weigering
ervan;

- als blijkt dat het werkelijke risico zwaarder is dan het mee-
gedeelde risico:
� indien u het voorstel tot aanpassing van de polis wei-
gert of niet aanvaardt binnen een maand na de ontvangst
ervan; de opzegging moet dan gebeuren binnen 15 da-
gen;
� indien wij aantonen dat wij het werkelijke risico in geen
geval zouden verzekerd hebben; de opzegging moet dan
gebeuren binnen een maand nadat wij kennis kregen van
het werkelijke risico;

- bij niet-betaling van de premie;

- bij een wijziging in de wetgeving, indien de verzekerde
prestaties hierdoor aanzienlijk verzwaard worden.

Indien een verzekering door de ene partij opgezegd wordt,
dan heeft de andere partij het recht om tegen dezelfde datum
ook andere verzekeringen uit deze polis op te zeggen.

f Vorm en uitwerking van de opzegging

Behalve bij niet-betaling van de premie geldt voor elke op-
zegging de hierna omschreven regeling.
Een opzegging wordt gedaan bij deurwaardersexploot, door
afgifte van de opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs of per
aangetekende brief.
De opzegging heeft dan uitwerking na het verstrijken van een
termijn van een maand, te rekenen van de dag volgend op de
betekening of de datum van het ontvangstbewijs of, in geval
van een aangetekende brief, te rekenen van de dag die volgt
op zijn afgifte ter post.

5 Premie en premiebetaling
a Betaling

De premie, met inbegrip van de taks en de kosten, is vooraf
verschuldigd en eisbaar op de vervaldag.

Als u een premie (met taks) niet betaalt, dan manen wij u
aan tot betaling. Deze ingebrekestelling gebeurt per aange-
tekende brief of bij deurwaardersexploot. De gevolgen van
niet-betaling van de premie (schorsing en/of opzegging), wor-
den in de ingebrekestelling vermeld.

De wetgeving over de bestrijding van betalingsachterstand
bij handelstransacties is van toepassing als deze polis werd
gesloten voor professionele doeleinden.

b Tariefverhoging

Als wij ons tarief wijzigen, dan passen wij de premie aan vanaf
de eerste jaarlijkse vervaldag volgend op de kennisgeving
van deze tariefwijziging.

Gaat u hiermee niet akkoord, dan mag u de verzekering op-
zeggen binnen 30 dagen na de kennisgeving. Deze opzeg-
gingstermijn van 30 dagen wordt verlengd tot 3 maanden in-
dien wij u deze wijziging minder dan 4 maanden voor de ver-
valdag hebben meegedeeld.

Deze opzegging heeft uitwerking op de vervaldag. Zegt u
evenwel op minder dan één maand voor deze vervaldag of
erna, dan heeft die opzegging uitwerking na het verstrijken
van één maand, in geval van een aangetekende brief, te re-
kenen van de dag die volgt op zijn afgifte op de post, in de
andere gevallen te rekenen van de datum van het ontvangst-
bewijs of van de dag volgend op de betekening.
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6 Diverse bepalingen

Onze mededelingen worden geldig gericht aan het adres dat
aangeduid is in de bijzondere voorwaarden of dat ons later
werd meegedeeld.

Deze polis wordt beheerst door het Belgisch recht en in het
bijzonder door de wet op de landverzekeringsovereenkomst
van 25 juni 1992. Bij eventuele interpretatieproblemen in ver-
band met de voorwaarden van deze polis, geldt de wettelijke
regeling vermits hiervan niet mag worden afgeweken.

Voor alle rechtsgeschillen zijn uitsluitend de Belgische recht-
banken bevoegd.

Klachten in verband met deze polis kunnen worden
gericht aan de Controledienst voor Verzekeringen, Korten-
berglaan 61, 1000 Brussel. U behoudt evenwel het recht om
een gerechtelijke procedure in te leiden.
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