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De natuurlijke persoon of rechtspersoon die de verzekeringsovereenkomst onderschrijft.
.

......... ,

"
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V~rzêk~rd~»
Iedere natuurlijke of rechtspersoon waarvan de burgerrechtelijke aansprakelijkheid gewaarborgd is door de
overeenkomst.
. '.

'.',

,"',',',","

l)ê~de>"··>···

Iedere natuurlijke of rechtspersoon andere dan :
• de verzekeringnemer;
• de verzekerden;
• de personen die bij de verzekerde inwonen of die door hem worden onderhouden, wanneer deze laatste
persoonlijk een schade heeft veroorzaakt.
.

....

. ...

Sçlladegê"al
Het voon:allen van de schade die aanleiding geeft tot de toepassing van het contract.
Vormen éénzelfde schadegeval de reeks schades die dezelfde initiële oorzaak als oorsprong hebben, ongeacht
het aantal benadeelde personen of betrokken verzekerden .

• ·VerzekerirtgSja~.·.
De periode tussen twee opéénvolgende jaarlijkse vervaldagen.

··lVIaatschappij• • • • •
De verzekeringsondememing warmee het contract gesloten wordt.

De schade die veroorzaakt wordt aan dieren, wordt beschouwd als lichamelijke schade.
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HOOFDSTUK 1

1

Voorwerp van de overeenkomst
In zijn hoedanigheid hernomen in de bijzondere voorwaarden dekt de maatschappij de verzekeringnemer voor
zijn Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid zowel contractueel als op grond van de artikels 1382 tot 1386 van het
Burgerlijk Wetboek, voor zover hij zijn beroepsbezigheden hoofdzakelijk in België uitvoert, voor de schade
aan derden:
•

Voor het verzekerd "beroepsrisico" :
o door de daden of nalatigheden die voortvloeien uit de wettelijke uitoefening van zijn beroep en
overeenkomstig de verklaarde beroepsbekwaamheid en functies, zoals ze beschreven zijn in de
bijzondere voorwaarden;
o door de practicus die over de vereiste diploma's beschikt en die de onderschrijver in overeenstemming
met de wettelijke verplichtingen vervangt wegens vakantie, ziekte of ongeval. De persoonlijke
aansprakelijkheid van de plaatsvervangende confrater blijft uitgesloten;
o door occasionele helpers, met inbegrip van stagedoende studenten in opleiding.

•

Voor het verzekerd "uitbatingsrisico" :
De maatschappij verzekert op basis van de wettelijke bepalingen naar Belgisch of buitenlands recht terzake
de extra-contractuele burgerrechtelijke aansprakelijkheid die de verzekeringnemer ten laste wordt gelegd
voor schade aan derden door de uitoefening van zijn verzekerde beroepsaktiviteiten en die niet rechtstreeks
voortvloeit uit een, door de verzekerde, gestelde medische daad.

•

V oor volgende "aanvullende risico's" :
Mits vermelding in de bijzondere voorwaarden en betaling van een bijpremie, kan de waarborg van het
contract uitgebreid worden tot de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de verzekerde voor de schade aan
derden:
o door de assistenten, technici of helpers, wiens aantal en kwalificaties of functies vermeld worden in de
bijzondere voorwaarden en die gewoonlijk met hem werken voor privé cliënteel ofwel door hemzelf
bezoldigd worden daar zij voor zijn rekening werken en de wettelijke toegestane handelingen uitoefenen.
In het kader van hun activiteit in dienst van de verzekerde is de persoonlijke aansprakelijkheid van deze
personen eveneens verzekerd;
o in zijn hoedanigheid van dokter van wacht of van spoedgevallen in een ziekenhuis of
verzorgingsinstelling;
o in zijn hoedanigheid van diensthoofd of vennoot in een ziekenhuis of verzorgingsinstelling;
o in zijn hoedanigheid van stagemeester in een ziekenhuis of verzorgingsinstelling of voor privé cliënteel.
Tenzij uitdrukkelijk vermeld in de bijzondere voorwaarden is de persoonlijke aansprakelijkheid van de
stagiaires door het huidig contract niet verzekerd.

2

Uitbreidingen
Indien het vermeld wordt in de bijzondere voorwaarden, wordt de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de
verzekerde eveneens gedekt voor het beoefenen van praktijken of het gebruiken van instrumenten, toestellen
of substanties die niet noodzakelijk horen bij de aangegeven activiteiten.

3

Territoriale uitgestrektheid
De verzekering geldt in België en in de landen van de Europese Unie, indien de verzekerde de in België vereiste
voorwaarden vervult voor de opgegeven praktijken en de wetgeving van het vreemde land in acht neemt. De
verzekeringsdekking blijft verworven aan de verzekerde dokter in de geneeskunde over de gehele wereld,
wanneer hij opgeroepen wordt tot het verlenen van dringende zorgen.

6
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Verzekerde bedragen
Vergoeding in hoofdsom

Wat de vergoeding in hoofdsom betreft verleent de maatschappij haar waarborg tot beloop van de verzekerde
bedragen per schadegeval in toepassing van de algemene en bijzondere voorwaarden .

. . tÜ.(kkki~gWo/dt.kêp~rkt tQt.h~tsi~!l~tJ,~~n.w~tt~lifktq#gelaÛfn.h4ndelttlgeni·.rel&ning
h6u4e~d
. . . .... . ........ . . . .... .. . . . ... ....
... ..
11i&i{eb~o~gh.e4e~Y971i~dt?"~vertN<#<M<»

Franchise

De vergoeding van stoffelijke schade is beperkt tot het bedrag dat de overeengekomen franchise overschrijdt.
Deze som blijft ten laste van de verzekerde.

5

Kernenergie
De dekking geldt voor de schade te wijten aan uitstralingen :

• van een toestel met X -stralen bij tandonderzoeken die uitgevoerd worden door een tandarts (of
gelijkgestelde) ;
• van toestellen met X-stralen of toestellen die radionucleïden bevatten tijdens de diagnostische en
therapeutische verzorging die vermeld worden in het contract en die toegediend worden door een bevoegde
geneesheer.

6

Niet-gedekte schade
Kunnen niet van de verzekeringsvergoeding genieten:

• de verzekeringnemer, de verzekerde, de helpers in de uitoefening van hun functies;
• de leden van het gezin (echtgenoot, ascendenten, nakomelingen) van de veroorzaker van de schade, die
onder zijn dak wonen of door hem onderhouden worden.
De waarborg is niet verwo",en voor:

• de schade die het gevolg is van daden offeiten die zich voordeden voor de aanvang van onderhavig contract,
wanneer die aan de voorgaande verzekeraar werden aangegeven en indien de schade die er het gevolg van
is ten laste van deze laatste zijn krachtens artikel 78, § 2 van de wet op de landverzekeringsovereenkomsten
van 25 juni 1992;
• de schade die het gevolg is van daden of feiten die aanleiding kunnen geven tot schade, wanneer de
verzekerde er kennis van had voor de aanvang van onderhavig contract en die bij de onderschrijving van
onderhavig contract niet heeft gemeld;
• de schade aan de instrumenten, toestellen en substanties die door de verzekerden gebruikt worden;
•

voor de schade die door de verzekerde wordt veroorzaakt als gevolg van :
o
o
o
o
o

de uitoefening van activiteiten die wettelijk, deontologisch of disciplinair verboden zijn;
de uitoefening van wettelijk verboden behandelingen;
weigering van bijstand aan een persoon in gevaar;
de uitoefening van experimenten die niet vooraf aan de maatschappij werden aangegeven;
dronkenschap of een analoge staat door het gebruik van andere produkten dan alcoholische dranken,
behalve indien de verzekerde aantoont dat er geen oorzakelijk verband is tussen zijn toestand en het
schadegeval;

• de schade of de verzwaring van de schade veroorzaakt :
o door wapens of tuigen die bestemd zijn om te ontploffen door structuurwijziging van de atoomkern;
o door elke kernbrandstof, elk radioactief produkt of elke afvalstof of elke andere bron van ioniserende
stralingen waarvoor uitsluitend de uitbater van een keminstallatie verantwoordelijk is;

7
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o door elke bron van ioniserende stralingen (in het bijzonder elke radio-isotoop) die gebruikt wordt of
bestemd is om gebruikt te worden buiten een kerninstallatie en waarvan de verzekerde of elke persoon
waarvoor hij aansprakelijk is, eigenaar, bewaker of gebruiker is .

. . pe·.Wê~Ûê6~ . to~siel!eh·hM4ziJk:êtijk . 9f~i4g . bÜ.h~( . ~@efe~ê71.11OO.#jh . ke;i/eR . en.w(l(lryt0 • h~t . . ..
#e~fuikWerif#.oei!$elféufd4op,.(j~iJ.Yttr;lleldyall~~iJW9l}4etife#ë'ftNbfitiili// . .
... ..... ... . .... .
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•

de stoffelijke schade veroorzaakt door brand, water of rook die overslaat van het gebouw, of deel van het
gebouw waarvan een verzekerde, eigenaar, huurder of bewoner is;

•

voor de schade die voortvloeit uit de burgerrechtelijke aansprakelijkheid die onderworpen is aan de
verplichte verzekering inzake motorrijtuigen;

•

voor de schade die voortvloeit uit de aansprakelijkheid "privé-leven" die wordt geregeld door het Koninklijk
Besluit van 12 januari 1984 dat werd gewijzigd door latere Koninklijke Besluiten;

•

schade ten gevolge van de aanwezigheid of de verspreiding van asbest, asbestvezels of produkten die asbest
bevatten, voor zover deze schade voortvloeit uit de schadelijke eigenschappen van asbest;

•

schade die valt onder de objectieve aansprakelijkheid in geval van brand en ontploffing in de inrichtingen
die gewoonlijk toegankelijk zijn voor het publiek en die beoogd worden door de wet van 30 juli 1979 en
het Koninklijk Besluit van 28 februari 1991;

•

schade veroorzaakt door oorlog, stakingen, loek-out, oproer, een daad van terrorisme of sabotage, alle
gewelddaden van collectieve inspiratie, al dan niet gepaard gaand met opstand tegen het gezag;

•

gerechtelijke, transactionele, administratieve of economische boeten, schade door sommige buitenlandse
rechtsstelsels betiteld als "punitive damages" of "exemplary damages" evenals kosten van strafvervolging;

•

alle betwistingen m.b.t. honoraria, het niet-storten of niet-teruggeven van geld, effecten en geldwaardige
voorwerpen of papieren, alsmede inbreuken op intellectuele rechten.
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Totstandkoming van de overeenkomst
De overeenkomst komt tot stand bij de ondertekening ervan door de contracterende partijen.

8

Aanvang
De dekking neemt aanvang op de in de bijzondere voorwaarden vermelde datum zo de eerste premie op die
datum werd betaald en voor zover de verzekerde voldoet aan de wettelijke verplichtingen om zijn beroep uit
te oefenen.

9

Duur van de overeenkomst
De duur van de overeenkomst is één jaar. De einddatum is vastgesteld in de bijzondere voorwaarden.

:·::BehaJv& l'Vanneet:éjn.vandéiartijen.e,r·zic6 . t~ienvénet'''(){}r{J~n<aa.'ngetekind schrijven.(Jêlt . . :
frUnstensdrie"rnaafldvoor(:/e.l!~rvak!à.g<vandê ov~reenlä}1flS(t~rp()}tisafgegeven, w()nlt ze :
stilz;vijgendverlen#dvooropê,érrnifgendeperioc/e.s'va'feen.jàor,o,'< ..... .
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Opzegging van de overeenkomst
J. De maatscllllppij kan de overeenkomst opzeggen:

a. tegen het einde van elke verzekeringsperiode, overeenkomstig artikel 9;
b. in de gevallen voorzien in artikel IS m.b.t. de verzwijging, de onjuiste aangifte of de verzwaring van het
nS1CO;

c. in geval van niet-betaling van de premie, overeenkomstig artikel 12;
d. na iedere aangifte van een schadegeval, maar uiterlijk één maand na de uitbetaling of de weigering tot
uitbetaling van de schadevergoeding;
e. in geval van kennelijk onvermogen van de verzekeringnemer;

f

in geval van faillissement van de verzekeringnemer, maar ten vroegste drie maanden na de
faillietverklaring. De curator van het faillissement kan de overeenkomst slechts opzeggen gedurende de
drie maanden na de faillietverklaring;

g. in geval van gerechtelijk akkoord met boedelafstand, in onderlinge overeenstemming met de vereffenaar.
2. De verzekeringnemer kan de overeenkomst opzeggen :

a. tegen het einde van elke verzekeringsperiode, overeenkomstig artikel 9;
b. in geval van wijziging van de verzekeringsvoorwaarden en van het tarief of van het tarief alléén,

overeenkomstig artikel 16;
c. in geval van faillissement of gerechtelijk akkoord van de maatschappij;

d. wanneer de contracterende partijen in geval van vermindering van het risico geen akkoord bereiken,
overeenkomstig artikel 15, 2., d.

9
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3. De overeenkomst kan worden opgezegd bij een ter post aangetekende brief.

i.

1J@iJud~& . în.de.gh411~~.fJeifp~icl.'n.de.~ft!@t~H9}12~~·'9,.g(l@de<()pzeMiM.ill$het . . ·. . . · . . . ·. .
-V(!;t~trijk.~n.· tail·e-~lt@.,l'Iijl'l.Y97!eenma(lnd, .'ere~e'@fl·y~7!(Jf(;Jê.d(JgV;()lgeiu1()pde ilfg(He . !~fpo:.rt • ·.
.... . . . . ..... . . . . . . . . . . . . ..... ...... . . ..... . .......... . . . . . .................. .

yql1ile.~~ilgetek.@4~lJrief.>

~ahjf:JfS6i$~bîie%:~~in:~:)Z~M!~'d;~~i~:leW~ihe:n;t~4;~e~:ik~t~~~1i~ij~t
. .i&r:21:~r~n,. O~~;Sr9wl. door.het.~~~cuJl>cgevat'. 7Il~t.it;.~(tgek.o~rlt.·l1Jft .#e.#edoeli'!g. 4f.•rerze%e-r4at·. .
4. In geval van opzegging van de overeenkomst om welke reden ook, worden de betaalde premies met
betrekking tot de verzekeringsperiode na het van kracht worden van de opzegging terugbetaald .

. 1Jij.i~4eeitelYk~ opzeiging . ol·bij. er#ge . (Utdere Vfrmindetjtlg.van.cle.v;&fèluMngspres#zttc~.iijfl . dè ••••••••
. . ~~palirlgetl.yan . het • cèl'sle . #d . alléél'l . @l1 . t(Je~sing.op·he~.ge.ijè~!t~.M12 . (Je..Pre11'lie.(J(lt . be.trekking. ·. . .
@),eft.()Pe.1firl~e.r~()y9Jflg~t#4tt{}t4i(!<~(!rrni#deri12g;
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Omvang van de dekking in de tijd
De verzekeringswaarborg geldt voor de schade die zich voordoet tijdens de geldigheidsduur van het contract
en wordt uitgebreid tot de vorderingen die na het einde van het contract worden ingediend voor deze schade.
Voor zover dat nodig is, wordt er verduidelijkt dat de aldus bepaalde waarborg overgaat op de erfgenamen en
rechthebbenden.

12 Kenmerken van de premie - Niet-betaling
J. De premie is op voorhand betaalbaar op de contractueel vastgestelde vervaldagen, op voorlegging van de
kwitantie of van het vervaldagbericht.

. peb(Ûaliiig.(ian

de· tussenpersoon, . vermeld.in.de avereellk:()rnsj,~p.~oQrleggillg.vall.êe~.kwital'lti~
. . ·.·
... . ..... ...
..
...
....

·l!itg(l(l,rld.~v(ln4f ma(l.t~cha.ppijiseveneefl.Sbeyrijdend.

2. Behalve wanneer het over de eerste premie gaat, die moet betaald zijn opdat de overeenkomst in werking
zou kunnen treden, levert de niet-betaling van de premie op de vervaldag grond op tot schorsing van de
dekking of tot opzegging van de overeenkomst mits de verzekeringnemer in gebreke is gesteld.
3. Deze ingebrekestelling geschiedt bij een ter post aangetekende brief.

/$ij qmvat eenaanm4nitlg totbetaling~{ln4epremiebinklleJn tèrmijn~an vijfÜMdagen,K/>
NkenenVr.ma!de.(Jag vqlgè~dop (;le 4fgifNterposlyamde aangetekende brief ijiehcrlnned4an>
. . de vèrvt'!1ijagjla".dep~lTlle.endegevolgeil.van.lliel4?E?:taling.blnn(?n deg~stelde tettpijn . ($clujrsiTlg . .
>.

Vftf1,i!e.dekkillge,plo!{jp#gg}ng).·· . .....

..

. .. . ...

.

..

..

. . . .. .

4. De schorsing of de opzegging heeft slechts uitwerking na het verstrijken van een termijn van vijftien dagen
te rekenen vanaf de dag volgend op de betekening of op de afgifte van de aangetekende brief ter post.

. !lls.4e d~%ldni.gesèhorstis,.-Wordta!Sgevolg.V(J12.de beta!J12g +an>de achterstqlligeprernieS.doob . .
. .ile.vMzekeringliemel"> . inyopfkol7lel'l4.gt>JIalyerrtli!,e.rderd.l'fje.t.·ije.. iiltresten,.·een . eindé geinaWf;t·.i:@n

~:~r;:~!~pijdiehaarverPliChtlngtothetyerlenen
v~dekkinggeschorstheefi,kan de
avereel1k(jl'flStopz.eggen .indien. ze zich.datre-cht·ill.de . ingefJrekestellingheejt.voorbehoudel'lj.illdat

gev(l.l wof<:lt de op:zeggingvankrachfnahefl'e,.strijke-n <ya#eenterrnijn(:iienietkortermagz,ifn
<j<lnvifftien 4<J$e",terêkeneflvan4~>ee.rste (:iagy(l.ll iltsc#iJrsi~g.
. ... ........
. . .. .............
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5. De schorsing van de dekking doet geen afbreuk aan het recht van de maatschappij de later nog te vervallen
premies te eisen op voorwaarde dat de verzekeringnemer in gebreke werd gesteld overeenkomstig punten
2. en 3.

·iJet.t~tht·van.·d~
. l'fIaaiscb~ppijlvorc!t
. evênW~t~~pfrlü··iof(Je:
. ... ....
. ... ..... ......... ......
........... .. .......piifnie~.v()o*~e.(Jpèér}Vélgehd~
....... ..................... .. . ·.·.· · . .

ji:lr~fp«

6. De maatschappij behoudt zich het recht voor de terugbetaling te eisen van alle kosten die gemaakt worden
om de premies te innen.

13 Taksen
De uit hoofde van deze overeenkomst geheven of te heffen wettelijke taksen, bijdragen en belastingen, vallen
ten laste van de verzekeringnemer, en zijn betaalbaar samen met de premie.

14

Bevoegde rechtbank inzake de overeenkomst
Elk geschil tussen de maatschappij en de verzekeringnemer of zijn rechthebbenden in verband met de
overeenkomst, valt onder de bevoegheid van de hoven en rechtbanken van de woonplaats van de
verzekeringnemer.

15 Sluiting en wijziging van de overeenkomst
1. Bij het sluiten van de overeenkomst:

a. De verzekeringnemer is verplicht bij het sluiten van de overeenkomst alle hem bekende omstandigheden
nauwkeurig mee te delen die hij redelijkerwijs moet beschouwen als gegevens die van invloed kunnen
zijn op de beoordeling van het risico door de maatschappij.
Zo moet hij meer bepaald :
de weigeringen, verminderingen of opzeggingen meedelen van verzekeringen tegen dezelfde
waarborgen;
de schadegevallen meedelen die schade veroorzaken of kunnen veroorzaken, gedekt door de huidige
overeenkomst.
b. Wanneer het opzettelijk verzwijgen of het opzettelijk onjuist meedelen van gegevens over het risico de
maatschappij misleidt bij de beoordeling van dat risico, is de overeenkomst nietig.

/)epremies(jieverv;allen#jntotophü ogenbllkwaaropde maatschappijkennis<heeftgektegen
-vanM! ,!pzettelijkJ!~rZ'fijgen.·()j)lW.t<'!nette:lijk.(Jnjuist mee:4elerl.l'o/l.geg~ell*, . ~W1Jenhaar.t0<f'
c. Wanneer het verzwijgen of het onjuist meedelen van gegevens niet opzettelijk geschiedt, stelt de
maatschappij voor, binnen de termijn van één maand te rekenen van de dag waarop zij van het
verzwijgen of van het onjuist meedelen van gegevens kennis heeft gekregen, de overeenkomst te wijzigen
met uitwerking op de dag waarop zij kennis heeft gekregen van het verzwijgen of van het onjuist
meedelen van gegevens.
Indien het voorstel tot wijziging van de overeenkomst door de verzekeringnemer wordt geweigerd of
indien, na het verstrijken van de termijn van één maand te rekenen vanaf de ontvangst van dit voorstel,
dit laatste niet aanvaard wordt, kan de maatschappij de overeenkomst opzeggen binnen vijftien dagen.

]Jietteminkan de maatschappij, indien zifhetbe)Vijs /evert#at<zijhetrisiccrhooitzou hebIJe71.
verzekerd, deovereenkomsi ppzeggenbinnen determijnvarréén maandtëcrt?kenenllan de<dag
waa"ropzQ Yanhety~r;Z»!ijgenof het onjuis(meedelenvandege;iJevens*enms. heeftgekrege;n; .
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d. Indien zich een schadegeval voordoet voordat de wijziging of de opzegging, bedoeld in punt

C.,

van

kracht is geworden, dan zal de maatschappij :
de overeengekomen prestatie uitkeren indien het verzwijgen of het onjuist meedelen van gegevens
niet aan de verzekeringnemer kan verweten worden;
een prestatie uitkeren op basis van de verhouding tussen de betaalde premie en de premie die de
verzekeringnemer zou moeten betaald hebben, indien hij het risico naar behoren had meegedeeld,
wanneer het verzwijgen of het onjuist meedelen van gegevens hem kan verweten worden .

• ~~:á:W'd::gd~i~KadJ~!fa~~:j6:i~~ti%t~~~~~gl~~w1.&~~;b1e~~~::f:;1f:3jltar
.•
. ... . ..... . .... ..

··1?,.~$tat~ef beP~t~t(o{~~rlfer(J.le1yq#~~nq~iJta:gg~I~~9è1Al{~/)i#M{1e{!t'~11'lie,~.<

2. In de loop van de overeenkomst:
a. De verzekeringnemer heeft de verplichting, onder de voorwaarden bepaald in artikel 15, 1., a., de nieuwe
of gewijzigde omstandigheden aan te geven die van aard zijn een gevoelige en blijvende verzwaring van
het risico dat schade zich voordoet mee te brengen.
b. Wanneer het risico dat schade zich voordoet zo verzwaard is dat de maatschappij, indien die verzwaring
bij het sluiten van de overeenkomst had bestaan, op andere voorwaarden zou hebben verzekerd, stelt
zij binnen een termijn van één maand, te rekenen vanaf de dag waarop zij van de verzwaring kennis
heeft gekregen, de wijziging van de overeenkomst voor met terugwerkende kracht tot de dag waarop zij
kennis kreeg van de verzwaring.

Indien het voorstel tot wijziging van de verzekeringsovereenkomst door de verzekeringnemer wordt
geweigerd of indien, bij het verstrijken van een termijn van één maand te rekenen vanaf de ontvangst
van dit voorstel, dit laatste niet wordt aanvaard, kan de maatschappij de overeenkomst opzeggen binnen
vijftien dagen .

.ln4iln.(!c Yrlaatschappij echter Mt pewijs ÛMrt.dat.zijÎff!,·vetzwaart:le.risk() . ingeell.geval.zou
.hebbe#;fert,e.ke/d, . kar}2,ij·4~.().,ere,e.flk.ornst {)ftzeggefl.birtflen.t!erl . te.rtrlijn.Yatléént1'laatld,te·f"ek~nef(·
v(JJt{:ifj!~d9gwaaf"()ffizijk~J'l1Jt.rkfeegvan4ellerZW9n.rt'g.
... . ........ ... .. ............ ....... .. .
c. Indien zich een schadegeval voordoet voordat de wijziging van de overeenkomst of de opzegging
voorzien in punt b. hiervoor van kracht is geworden, zal de maatschappij:
de overeengekomen prestatie uitkeren wanneer de verzekeringnemer zijn mededelingsplicht voorzien
in artikel 15,2., a. nagekomen is, evenals in geval de verzekeringnemer deze verplichting niet is
nagekomen, maar deze tekortkoming hem niet kan verweten worden;
haar prestatie uitkeren op basis van de verhouding tussen de betaalde premie en de premie die de
verzekeringnemer had moeten betalen indien hij het risico regelmatig had meegedeeld, wanneer het
ontbreken van de kennisgeving aan de verzekeringnemer kan verweten worden.

lniJiett deinaat;clfappy ~chter h~i K~ijsleve,.tilaizijlzetvefzwadl'deri.\'icoingeenièval ZOtL <••••••
.·ver2,ekefd..}z~b~'ef/.4an.is.ha.arpre.rt(ltie.bij.'$ç}zadegeyq.1 beperkt . tot.4e . tcfugbet(Jlif/g.lI<,ln.4:11e.. . . . .. . . . .
..

~:*~~e~affo:Jrbotg . weiieren wanneer . de.verzeketîngn~mer.met. .bedrîeglijk.·.opzet. gehandeld.· . . . . . .·

····Ht~Î'.~:pi~~##~~~~J~IIIi~~"I<~t~f~1##.·• •

d. Wanneer het risico dat schade zich voordoet, aanzienlijk en blijvend verminderd is en wel zo dat de

maatschappij, indien die vermindering bij het sluiten van de overeenkomst had bestaan, op andere
voorwaarden zou hebben verzekerd, is zij verplicht een overeenkomstige vermindering van de premie
toe te staan vanaf de dag waarop zij van de vermindering van het risico kennis heeft gekregen.

lndien·.de c()'Jtrattereru]e.part@n.·het over.tie·.nieuwe pr~@é • 7liet.eens wOid'ên . fJinnen . éénma'a,lJd . . . ·.·.
na de aallVr9agtot)J~,.",ir#~ri1'lg<ioorde verZ'e~ering@rn~,.,~ande7,e 1aatsre 4e(Jvere~rckoms(· .

opzeggm;>
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16 Wijzigingen van tarief e%f verzekeringsvoorwaarden
Wanneer de maatschappij haar verzekeringsvoorwaarden en haar tarief of enkel haar tarief wijzigt, dan past
ze de overeenkomst op de volgende jaarlijkse vervaldag aan.
Niettemin kan de verzekeringnemer de overeenkomst opzeggen binnen 30 dagen na kennisgeving van de
aanpassing, overeenkomstig artikel 10, 2., b. en 3. Hierdoor neemt de overeenkomst een einde op de volgende
jaarlijkse vervaldag.

17 Rangorde van de voorwaarden
De bijzondere en speciale voorwaarden vullen de algemene voorwaarden aan en vernietigen ze wanneer ze er
in strijd mee zijn.

18

Kennisgevingen
Elke kennisgeving :
aan de verzekeringnemer dient op zijn laatst aan de maatschappij megedeeld adres in België, te worden
gedaan;
aan de maatschappij dient op haar maatschappelijke zetel te worden gedaan.
Deze adressen vormen de respectievelijke woonplaatsen van de partijen.
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19

Verplichtingen bij schadegeval
Bij schadegeval moet de verzekeringnemer en/of de andere verzekerden wiens verantwoordelijkheid in het
gedrang kan komen :
•

het schadegeval onmiddellijk en ten laatste binnen de acht dagen nadat het is voorgevallen, schriftelijk aan
de maatschappij aangeven .

. . i>eze.f4ngijte/,tlO!td#tU*,.~r.#,Î!laais. oorz:ak~1'l,(}Î§SJClTfcJiglteilM.e~'rrlogetifk4gevolgeit~~n.b~~.··.
. r.cha~eg'@@l>.evaiteA~~"ul'S.4e."'ailrn,vo(Jrrzailmel1}f/.®l'lpl(larsj;(Jn;(!~gett:jig~l1en
. ........... . .... ........ ..... ..... ........ ... . . ......... ........... va.n. ..de . . .
}chad~lfftJ.~W!~p~~foneiz.
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•

de maatschappij onverwijld alle nuttige inlichtingen en documenten verstrekken die het bepalen van de
oorzaken van het schadegeval en van het bedrag van de schade kunnen vergemakkelijken.

•

onmiddellijk alle redelijke maatregelen nemen om de gevolgen van het schadegeval te voorkomen of te
beperken.

Sancties
Overmacht uitgesloten, indien de verzekeringnemer of de verzekerde, één van de verplichtingen voorzien bij
artikel 19 niet nakomt en indien er voor de maatschappij enig nadeel uit voortvloeit, heeft deze laatste het recht
op een schadevergoeding ten belope van het geleden nadeel.
In geval van laattijdige aangifte van het schadegeval wordt er geen sanctie toegepast wanneer blijkt dat alles
in het werk gesteld werd om de aangifte zo snel als enigzins mogelijk was te doen .

•. • ftdr;;:;/;khqkfe~ ~:~!fu;:h~r%;;~.&:1!::v1:r~leaft1f1ete~eZ~1~~~t:h!.~;.verzek~hJe . fnet . . . . . . . . · .·
21

Leiding van het geschil
Vanaf het ogenblik dat de waarborg van de maatschappij verworven is en voor zover daarop beroep wordt
gedaan, heeft de maatschappij de verplichting zich achter de verzekerde te stellen binnen de grenzen van de
waarborg.
Betreffende de burgerlijke belangen en in de mate dat de belangen van de maatschappij en van de verzekerde
samenvallen, heeft de maatschappij het recht, in de plaats van de verzekerde, de vorderingen van de benadeelde
te bestrijden. In voorkomend geval mag de maatschappij deze laatste schadeloos stellen.
Deze tussenkomsten van de maatschappij houden geen erkenning in van aansprakelijkheid vanwege de
verzekerde en mogen hem geen nadeel berokkenen.
De definitieve schadeloosstelling of de weigering schadeloos te stellen worden zo snel mogelijk aan de
verzekeringnemer meegedeeld.
Indien een gedekt schadegeval aanleiding geeft tot strafrechtelijke vervolging tegen de verzekerde en voor zover
de burgerlijke belangen niet geregeld zijn, belast de maatschappij zich met diens verdediging door bemiddeling
van een door haar gekozen advocaat. De aangeklaade mag hem een advocaat van zijn keuze toevoegen,
evenwel op eigen kosten.
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OveImaken van gerechtelijke stukken en verschijning op de zitting
Elk gerechtelijk of buitengerechtelijk stuk betreffende een schadegeval moet overgemaakt worden aan de
maatschappij onmiddellijk na de betekening of de toezending aan de verzekerde.
Daarenboven moet de verzekerde persoonlijk verschijnen telkens de procedure het vereist en zich onderwerpen
aan de richtlijnen uitgevaardigd door de rechtbank.

~'b~~4:~kW6~I~ij~~?e~:d1~1f~:~:r~~d~~iktna~r~()~rmeI4ebepa!ing~k41~l1tltijh~{>
23

Uitoefening van de verhaalmogelijkheden
Bij strafrechtelijke veroordeling mag de maatschappij er zich niet tegen verzetten dat de verzekerde op eigen
kosten alle rechtsmiddelen uitput, daar de maatschappij niet mag tussenkomen in de keuze van de
rechtsmiddelen inzake strafzaken.
De maatschappij heeft het recht schadevergoedingen uit te betalen indien zij dit aangewezen acht.

~~~~~ch=~s&::!~ijJ:tr:~$;!I~j:;!1tQ~~=&hi~iZk~~:sf~~i~:td~rfIfie~;rtaZ~d!~~nte)

. . lIer@t"woordelijkheid1ial1deverze:kerd(feTlwat . b~'l'eft4c<htJOgtev'm. de d()or.d~~ec~tb(Jnk. aan . . . .
·. . de.scFlade{i}rjepde.pattij . tqegeken«ë.bedragen... D~.yer~ekerde . ~s#f,.·QP.e/gen.risic(J . of&J .al.d~rJ;· . · · ·
N~(k<ttdoqr9~mOfL.rs~~t1J)PVingeste!4~rechtstnit{4~lv{jlgt:«> . · ...
. . . . . . .. .... .. ..
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Erkenning van aansprakelijkheid
Elke erkenning van aansprakelijkheid, elke dading, elke vaststelling van schade, elke belofte van
schadevergoeding, elke betaling door de verzekerde zonder schriftelijke toestemming door de maatschappij,
kunnen hem tegengesteld worden.
De erkenning van de materiële feitelijkheden of het ten laste nemen door de verzekerde van de eerste geldelijke
hulp en van de onmiddellijke medische zorgen, mogen door de maatschappij niet ingeroepen worden als grond
om de waarborg te weigeren.

25

Tenlasteneming van de vergoeding, de intresten en onkosten
De maatschappij betaalt :
• tot beloop van de verzekerde bedragen, de vergoeding die krachtens het contract verschuldigd is in
hoofdsom;
• het integraal bedrag van de intresten en kosten, voor zover dat bedrag, toegevoegd aan het bedrag van de
schadevergoeding, per verzekeringnemer en per schadegeval, de totale verzekerde som niet overschrijdt;
• wanneer de schadevergoeding en de intresten en kosten in totaal hoger uitvallen dan de totale verzekerde
som, neemt de maatschappij deze intresten en kosten ten laste binnen de volgende limieten :
o 495.787,05 EUR wanneer het totaal verzekerde bedrag lager is dan of gelijk is aan 2.478.935,25 EUR;
o 495.787,05 EUR plus 20 % van het deel van het totaal verzekerde bedrag dat tussen 2.478.935,25 EUR
en 12.394.676,24 EUR ligt;
o 2.478.935,25 EUR plus 10 % van het totaal verzekerde bedrag boven 12.394.676,24 EUR, met een
maximumbedrag van 9.915.740,99 EUR voor intresten en kosten.
Dê~tJed?agen wor;ÛMgêkol'peld)4(Jnhetind&cifferdetco~sumptieprijzen metali··
.baSi$Ïnd#cijferdatvatln(We.fn~f19?2,

namelijk 113, Tt (!J.dslrl~§8>==JOO) . .... .
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Voor de toepassing van dit artikel wordt er bedoeld met :

• intresten: de intresten die betrekking hebben op de hoofdsom verschuldigd door de toepassing van het
contract;

• kosten: de kosten met betrekking op burgerlijke rechtsvorderingen alsook erelonen en advocaten- en
deskundigenkosten, doch uitsluitend in die gevallen waarin die kosten door de maatschappij of met haar
instemming werden gemaakt, of in geval van belangenconflict dat niet aan de verzekerde toe te schrijven
is, op voorwaarde dat die kosten niet op onredelijke wijze werden gemaakt.

26

Reddingskosten
De reddingskosten worden integraal gedragen door de maatschappij zolang het bedrag ervan, toegevoegd aan
het bedrag van de schadevergoeding, per verzekeringnemer en per schadegeval, de totale verzekerde som niet
overschrijdt.
Wanneer de schadevergoeding en de reddingskosten in totaal hoger uitvallen dan de totale verzekerde som,
neemt de maatschappij deze reddingskosten ten laste binnen de volgende limieten :
• 495.787,05 EUR wanneer het totaal verzekerde bedrag lager is of gelijk is aan 2.478.935,25 EUR;
• 495.787,05 EUR plus 20 % van het deel van het totaal verzekerde bedrag dat tussen 2.478.935,25 EUR en
12.394.676,24 EUR ligt;
• 2.478.935,25 EUR plus 10 % van het deel van het totaal verzekerde bedrag boven 12.394.676,24 EUR,
met een maximumbedrag van 9.915.740,99 EUR voor de reddingskosten .

.·l)eZ~be4ragen'Woidengekopp~/d.(),#Z~et·indexcijfer de}cof1.fufYlPtfePrijzen .dzJt.~lk
p(l~isindexc;ijfer;ildtvafll'l0veml#r 189?,namelijl{/p,< ZR(bifs is l9lik7' log), . .
Luidens dit artikel wordt er met reddingskosten bedoeld : de kosten die betrekking hebben op de gedekte
schade en die voortvloeien uit :
• de maatregelen die de maatschappij heeft gevraagd om de gevolgen van de gedekte schadegevallen te
voorkomen of te beperken;
• de redelijke maatregelen die de verzekerde uit eigen beweging heeft getroffen om een gedekt schadegeval
of de gevolgen ervan te voorkomen of te beperken voor zover dat deze maatregelen dringend zijn zodat de
verzekerde verplicht is ze onmiddellijk te nemen zonder mogelijkheid om de maatschappij te verwittigen
en voorafgaand haar akkoord te verkrijgen op gevaar af de belangen van de maatschappij te schaden.

OndeYl'lakend gev~àr wordt%rstai:mdat,indi~n4eze inaatregel&1iûiàgetr6ffen ~Ya'el'l,er
terrrzijl'l<zeker.ççn geiJelyschadegevalfqu volgen.>
.... . .. . ......
....

#e~rkoüe

27 Boetes
De maatschappij neemt de onmiddellijk bij de vaststelling van om het even welke overtreding geïnde sommen
niet ten laste, noch de dading met het Openbaar Ministerie, noch de boetes en de daarmee verbonden
opdecimen.

28

Eigen recht van de benadeelde
Ten voordele van de benadeelde persoon doet het bestaan van de verzekering een rechtstreekse vordering op
de maatschappij ontstaan.
De door de maatschappij verschuldigde schadevergoeding is verworven aan de benadeelde, met uitsluiting van
elke schuldeiser van de verzekerde.
De maatschappij mag aan de benadeelden slechts de uitsluitingen, nietigheden en vervallenverklaringen
tegenwerpen die de wet of het contract voorziet en die hun oorzaak vinden in feiten die zich voordeden
vooraleer het schadegeval plaatsvond.
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Recht van verhaal van de maatschappij
Wanneer de maatschappij gehouden is ten aanzien van een benadeelde derde, dit ingevolge diens recht van
rechtstreekse vordering, kan de maatschappij verhaal uitoefenen tegen de verzekeringnemer en, in voorkomend
geval, tegen de verzekerde die niet de verzekeringnemer is, in de mate waarin ze haar tussenkomst had kunnen
weigeren of verminderen bij toepassing van de wet of de bepalingen van de verzekeringsovereenkomst.

30

Subrogatie
Tot beloop van haar uitkeringen in toepassing van onderhavige overeenkomst, treedt de maatschappij in de
rechten en rechtsvorderingen van de verzekerde tegen de aansprakelijken van het schadegeval en hun
burgerrechtelijke aansprakelijkheidsverzekeraar .
Indien, door toedoen van de verzekerde, de indeplaatsstelling geen gevolg meer kan hebben ten voordele van
de maatschappij, kan deze van de verzekerde de terugbetaling vorderen van de betaalde schadevergoeding in
de mate van het geleden nadeel.

-hilianz Belgium n.v. Lakensestraat 351000 Brussel Tel.: +322214.61.11 - Fax: +322214.62.74
Verzekeringsmaatschappij toegelaten onder codenummer 0097 om alle takken "Leven" en "niet-Leven" te beoefenen K.B. van 04/07/79 - B.S. van 14/07/79
K.B. van 19/05/95 - B.S. van 16/06/95 - Tak 26 (CBFA 22108/06 - BS 28/08/06) - BTW: BE 0403.258.197 - RPR Brussel - Financiële rekening nr 310-0140765-07
Andere bedrijfszetel: Borzestraat 10 2000 Antwerpen Tel.: + 323 222.55.11 - Fax: + 32 3 225.31.40 - Website: htlp:/Iwww.allianz.be
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Contracten particulieren en ondernemingen
Bescherming van de persoonlijke levenssfeer en rechten van de geregistreerde personen

De persoonsgegevens die aan Allianz Belgium n.v. worden medegedeeld, zijn uitsluitend bestemd
voor de volgende doelstellingen: evaluatie van de verzekerde risico's, beheer van de commerciële
relatie, van het verzekeringscontract en van de erdoor gedekte schadegevallen, controle van de
portefeuille, voorkoming van misbruiken en fraudes. Enkel voor deze doeleinden kunnen zij, indien
noodzakelijk, worden overgemaakt aan een herverzekeraar, expert of een raadsman. Deze gegevens
zijn toegankelijk voor de diensten onderschrijving en schadebeheer alsook voor de Dienst Juridische
Zaken en Compliance bij een eventueel geschil of bij een controle, en voor de Dienst Audit in het
strikte kader van de haar toevertrouwde opdrachten.
Hierbij verleent de verzekerde zijn toestemming voor de verwerking van de gegevens betreffende
zijn gezondheid door de Medische Dienst en de hiervoor opgesomde bestemmelingen wanneer dit
noodzakelijk is voor het beheer van een polis of schadegeval.
De verzekerde aanvaardt dat de verzekeringnemer en de tussenpersoon kennis kunnen nemen van
de inhoud van het contract en zijn eventuele uitsluitingsgronden.
Het niet mededelen van de vereiste gegevens kan naargelang de hypothese het volgende resultaat
hebben voor Allianz Belgium n.v.: de onmogelijkheid voor haar of de weigering om een commerciële
relatie aan te gaan, een dergelijke relatie verder te zetten of een operatie uit te voeren die de
betrokken persoon heeft gevraagd.
Elke persoon die zijn identiteit bewijst, heeft het recht kennis te krijgen van de hem betreffende
gegevens die in het bestand zijn opgenomen door een gedagtekend en ondertekend verzoek in te
dienen bij de dienst:
Bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Allianz Belgium n.v. , Lakensestraat 35, 1000 Brussel.
Bij dit verzoek moet er een kopie worden gevoegd van de identiteitskaart van de aanvrager en moet
de naam en het adres van de geneesheer worden vermeld aan wie onze adviserend geneesheer
eventuele medische gegevens mag mededelen.
Deze persoon is verder gerechtigd om alle onjuiste persoonsgegevens die op hem betrekking
hebben, kosteloos te laten verbeteren of te doen verwijderen alsook om zich te verzetten tegen
gebruik van die gegevens voor direct marketing door dit uitdrukkelijk te vermelden naast zijn
handtekening op het voorliggende document.

Waarschuwing

Elke oplichting of poging tot oplichting van de verzekeringsmaatschappij brengt niet alleen de
opzegging van de verzekeringsovereenkomst mee, maar wordt ook strafrechtelijk vervolgd op basis
van artikel 496 van het Strafwetboek. De betrokkene zal bovendien opgenomen worden in het bestand
van het Economish samenwerkingverband Datassur, de Meeüsplantsoen, 29 - 1000 Brussel, dat de
speciaal op te volgen verzekeringsrisico's ter herinnering brengt aan de aangesloten
leden-verzekeraars.

Klachtenbehandeling

Het Belgisch recht is van toepassing op de verzekeringsovereenkomst. Elke klacht aangaande de
uitvoering van het contract kan worden gericht aan:
de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeüsplantsoen 35, 1000 Brussel, fax: 02/547.59.75,
info@ombudsman.as , of
de Ombudsdienst van de maatschappij Allianz Belgium n.v., Lakensestraat 35, 1000 Brussel, fax:
02/214.61.71, Ombudsdienst@allianz.be
onverminderd de mogelijkheid voor de verzekeringnemer om een rechtsvordering in te stellen.
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THE ASSOCIATED DATASET WAS PRINTED WITH PSF 3.4.0 FOR z/OS ON PRTS,
WHICH IS A 3935.

APSIIBI

UNSUPPORTED STRUCTURED FIELD 'OOOOOO'X WAS IGNORED, AND, IF IT
BEGAN AN OBJECT, THE OBJECT WAS IGNORED. THE PRINTED OUTPUT MAY
BE ACCEPTABLE.
THE ERROR REPORTED ABOVE OCCURRED IN LOGICAL RECORD NUMBER 201,
WHOSE SEQUENCE NUMBER IS 12513.
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