ALGEMENE VOORWAARDEN

BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID
PRIVAAT LEVEN

VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ
Met de wil en het karakter om anders te zijn.

VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ

HOOFDSTUK I: VOORWERP VAN
DE WAARBORG
Overeenkomstig het K.B. van 12 januari 1984 die de minimum
voorwaarden van de waarborg vaststelt, verzekert de maatschappij ten belope van de gedekte sommen van het Burgerlijk
Wetboek en van de wettelijke buitenlandse schikkingen met
hetzelfde voorwerp ten gevolge van de schade veroorzaakt aan
DERDEN, tijdens hun PRIVAAT LEVEN.

1. WIE IS VERZEKERD?
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De dadingen met het Openbaar Ministerie, de gerechtelijke
boeten, de overeengekomen of administratieve boeten, alsook
de gerechtskosten in strafzaken vallen niet ten laste van de
Maatschappij.
b. Een vrijstelling van 123,95 € per schadelijk feit is van toepassing voor de materiële schade. Deze vrijstelling is noch afkoopnoch verzekerbaar.
c. De verzekerde bedragen en de vrijstelling zijn gekoppeld aan
de evolutie van de index der consumptieprijzen, de basisindex
zijnde die van december 1983, hetzij 119,64 (op basis van 100
in 1981).

a. de verzekeringnemer voor zover zijn voornaamste verblijfplaats
zich in België bevindt;
b. zijn samenwonende echtgenot(o)t(e);
c. alle bij de verzekeringnemer inwonende personen;
Evenwel, blijven als verzekerde beschouwd:
- de leerlingen en studenten die voor hun studies buiten het
hoofdverblijf van de verzekeringnemer logeren;
- de dienstplichtigen voor zover de militaire Overheid geen
verantwoordelijkheid voor hun daden draagt.
d. het thuispersoneel en de familiale helpsters wanneer zij handelen in privé-dienst van een verzekerde;
e. de personen die, buiten elke beroepswerkzaamheid, met de
kosteloze of bezoldigde bewaking van:
- de kinderen die met de verzekeringnemer samenwonen;
- de dieren die inde waarborg begrepen zijn, toebehorend aan
de verzekeringnemer.
Wanneer hun aansprakelijkheid ingevolge deze bewaking in
het gedrang komt.

5. WAAR IS DE VERZEKERING GELDIG?

2. WIE IS DERDE?

De waarborg is aan verzekerde verworven voor:
- het gebouw of het gedeelte van het gebouw betrokken door de
verzekeringnemer als hoofdplaats, inbegrepen zijn inhoud;
- het gebouw of het gedeelte van een gebouw betrokken door
verzekerde leerlingen of studenten in het kader van hun studies, inbegrepen zijn inhoud;
- de tuinen waarvan de oppervlakte niet meer dan één hectare
behelst en die palen aan de gebouwen begrepen in de verzekering'
- ieder gebouw, al dan niet opgetrokken, ander dan die hierboven vermeld, maar mits een bijpremie.
- Is uit de waarborg gesloten de schade veroorzaakt door:
- liften en goederenliften;
- de gebouwen tijdens hun opbouw, wederopbouw of aanpassingswerken.

Ieder andere persoon dan de verzekerden waarvan sprake in
punt 1.a., b., c. en d.
Evenwel, de personen waarvan sprake in punt 1.d. zijn als derden
beschouwd voor wat betreft de herstelling van hun lichamelijke
schade.

3. WAT VERSTAAT MEN ONDER
PRIVAAT LEVEN?
Onder privaat leven verstaat men alle feiten, handelingen of
nalatigheden met uitsluiting van degene die voortvloeien ingevolge de uitoefening van een beroepsactiviteit.

4. WAT VERSTAAT MEN ONDER
VERZEKERDE SOMMEN, VRIJSTELLING
EN INDEXATIE?
a. De waarborg is verworven voor:
- de schade die voortvloeit uit lichamelijke kwetsuren, ten belope van 12.394.676,24 € per schadelijk feit;
- de materiële schade, ten belope van 619.733,81 € per schadelijk feit.

In alle landen van geografisch Europa en degene die aan de
Middellandse Zee grenzen (inbegrepen de eilanden die er deel
van uitmaken): zijn eveneens gedekt de Azoren, de Canarische
eilanden, Madeira IJsland.

6. WELKE IS DE UITBREIDING VAN DE
WAARBORG IN SOMMIGE BIJZONDERE
GEVALLEN?
A. DE DIEREN
De waarborg is aan de verzekerden verworven voor de schade
veroorzaakt door huisdieren.
Is evenwel uitgesloten de schade veroorzaakt door rijpaarden
waarvan de verzekerde eigenaar is.

B. DE GEBOUWEN EN HUN INHOUD

C. DE VERPLAATSINGEN EN VERVOERMOGELIJKHEDEN
1. De waarborg is aan de verzekerden verworven tijdens de
verplaatsingen, zelfs beroeps, gedaan onder andere als voetgangers, eigenaars, houders of gebruikers van fietsen en andere rijwielen zonder motor alsook als passagiers van eender
welk voertuig (met uitsluiting van de gevallen van aansprake-
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lijkheid beoogd door de Belgische of buitenlandse wetgeving
op de verplichte verzekering van de motorvoertuigen).
2. Wat betreft de motorvoertuigen op de grond of op sporen die
aan een wettelijke verplichte verzekering onderworpen zijn, is
de waarborg slechts verworven voor de schade veroorzaakt
aan derden door de verzekerden die zo een voertuig besturen
zonder de wettelijke leeftijd bereikt te hebben dat zij buiten het
medeweten van hun ouders, van de personen die ze onder hun
hoede hebben, of de houder van het motorvoertuig, gebruikt
hebben.
3. Is uit de waarborg gesloten de schade veroorzaakt door het
gebruik van luchtvaartuigen die eigendom zijn van een verzekerde of die gehuurd of gebruikt zijn door hem.
4. Is uit de waarborg gesloten de schade veroorzaakt door het
gebruik van zeilboten van meer dan 200 kg of motorboten die
eigendom zijn van een verzekerde, hetzij gehuurd of gebruikt
door hem.

D. SCHADE VEROORZAAKT DOOR VUUR, BRAND,
ONTPLOFFING OF ROOK
Is uit de waarborg gesloten de materiële schade veroorzaakt door
het vuur, door een brand, een ontploffing of rook die het gevolg
zijn van een vuur of een brand die ontstaan is of overslaat door
het gebouw waarvan de verzekerde eigenaar is, huurder of gebruiker, evenwel met uitzondering van de schade die ontstaat
tijdens een tijdelijk of toevallig verblijf zowel om privé- als om
beroepsredenen van de verzekerde in een hotel of gelijkaardig
logement.
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e. de schade die voortspruit uit de persoonlijke verantwoordelijkheid van de verzekerde van meer dan 16 jaar, dader van
schade veroorzaakt hetzij opzettelijk of door een zware fout
(artikel 16 van de wet van 11 juni 1874 op de verzekeringen)
hetzij onder invloed van verdovende middelen, een staat van
dronkenschap of alcoholintoxicatie.
f. de materiële schade veroorzaakt door grondverschuivingen
g. de schade of verzwaring van de schade veroorzaakt:
h. door wapens of tuigen bestemd om te ontploffen door wijziging
van de structuur van de atoomkern;
- door elk(e) nucleaire brandstof, radioactief- product of afval
of door iedere andere bron van ioniserende stralingen en die
de uitsluitende verantwoordelijkheid van een uitbater van
een nucleaire installatie zijn.
- Is eveneens uitgesloten, behalve speciale overeenkomst, de
schade of verzwaring van de schade veroorzaakt door elke
bron van ioniserende stralingen (in het bijzonder elke radioisotoop) gebruikt of bestemd om gebruikt te worden buiten
een nucleaire installatie en die de verzekerde of iedere andere persoon waarvoor hij verantwoordelijk is, in eigendom
heeft, de bewaking ervan of het gebruik.

HOOFDSTUK II:
WAARBORGUITBREIDINGEN
In de beperkingen van de waarborgen en de vrijstelling voorzien
in het hoofdstuk I zijn de volgende waarborguitbreidingen verworven aan de verzekerden.

E. TOEVERTROUWDE GOEDEREN
Is uit de waarborg gesloten de schade veroorzaakt aan roerende
en onroerende goederen en aan dieren die een verzekerde onder
zijn bewaking heeft. Deze uitsluiting bezorgt geen nadeel voor
wat betreft de toepassing van D. hierboven.

7. WELKE ZIJN IN HET ALGEMEEN DE
UITSLUITINGEN?
Onverminderd de schikkingen eigen aan bijzondere gevallen
vermeld in punt 6), zijn uitgesloten van de waarborg:
a. de schade die voortspruit uit de burgerlijke aansprakelijkheid
die onderworpen is aan een wettelijke verplichte verzekering
(met name deze beoogd door de wetgeving op de verplichte
verzekering voor motorvoertuigen).
b. de schade die gedekt is door een andere verzekering voor
zover die de aansprakelijkheid dekt van de verzekerde overeenkomstig de schikkingen van het Koninklijk Besluit van 12
januari 1984.
c. de schade veroorzaakt door het beoefenen van de jacht alsook
door wild.
d. de schade die voortspruit uit de burgerlijke verantwoordelijkheid van leiders, aangestelden of oganisatoren van jeugd- of
gelijkgestelde bewegingen, veroorzaakt door personen van wie
ze moeten instaan.

1. TERRITORIALE UITBREIDING
bij afwijking aan artikel 5 van het hoofdstuk I is de huidige verzekering geldig in de hele wereld.

2. VERZEKERDE GEBOUWEN
De waarborg is verworden aan de verzekerden, zoals omschreven in punten a), b) en c) van het artikel 1 van het hoofdstuk I,
voor de schade veroorzaakt door:
a. het gebouw of het gedeelte van het gebouw dat cliënt als
tweede verblijfplaats aan de verzekeringnemer, inbegrepen
hun inhoud en de aanpalende tuinen waarvan de oppervlakte
niet meer dan 1 hectare bedraagt.
Mits bijpremie kan de waarborg uitgebreid worden tot elk niet
opgetrokken gebouw niet hierboven vernoemd.
b. een gebouw waarvan de verzekerden (naakte) eigenaars,
huurder, gebruikers, houders zijn en dat zijzelf niet betrekken.
Dit gebouw van dan vijf verdiepingen mag dienen als gewone
woonst, kleinhandel of tot het beoefenen van een vrij beroep.
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3. GEBURENHINDER
Voor zover de schade voortspruit uit een plotselinge, toevallige en
onvoorziene gebeurtenis, noch voorzien noch voorspelbaar door
de verzekerden, is de waarborg van huidig contract uitgebreid tot
de burgerlijke aansprakelijkheid uit hoofde van de lichamelijke
en/of materiële schade veroorzaakt aan derden op basis van het
artikel 544 van het Belgisch Burgerlijk Wetboek.

4. AANVULLENDE DEKKINGEN
Is gedekt de schade veroorzaakt door (aan):
a. verzekerde kinderen die diensten presteren tijdens de vakanties of vrije tijd voor rekening van derden zelfs tegen betaling;
b. het gedeelte van het gebouw dat, als hoofdplaats van de verzekeringnemer, dient tot de uitoefening van een vrij beroep
door de verzekerden hernomen in punten a), b) en c) van het
artikel 1 van het hoofdstuk I;
c. het gebruik van een motorboot toebehorend aan een derde,
bestuurd door de verzekerden omschreven in punten a), b) en
c) van het artikel 1 van het hoofdstuk I;
d. personen die niet kunnen genieten van de vergoedingen van
een verzekeringscontract van de verplichte Burgerlijke Aansprakelijkheid Auto tijdens het toevallig besturen door de verzekerden, titularis van een geldig rijbewijs, van een motorvoertuig toebehorend aan een derde.

HOOFDSTUK III:
ADMINISTRATIEVE CLAUSULES
1. PREMIE
De premie is jaarlijks, vooruit betaalbaar bij de aanbieding van de
kwijting of bij het ontvangen van een vervaldagbericht.
De premie mag slechts vermeerderd worden met de jaarlijkse
lasten op de verzekeringscontracten, de polis- en bijvoegselkosten, de opgelegde bijdragen aan de verzekeringnemer.
In geval van niet-betaling van de premie ten laatste veertien
dagen na het versturen van een aanmaning onder de vorm van
een aangetekende zending, is de waarborg met terugwerkende
kracht geschorst op de vervaldag en zal slechts terug hernemen
op de dag die volgt op die van de aanzuivering van de hoofdsom
en de kosten. De premie vervallen gedurende de periode van
schorsing blijft verworven aan de Maatschappij.
De handelspremie voorzien voor het contract dat overeenstemt
met de minimale voorwaarden opgelegd door het K.B. van 12
januari 1984 schommelt op de jaarlijkse vervaldag van de premie
volgens de verhouding die bestaat tussen:
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Deze schommeling zal bepaald worden door een ministeriële
beslissing.
Voor de eerste keer vanaf 1 januari 1986, is de indexatie vastgesteld door een ministeriële beslissing van 18 december 1984 ten
belope van 80% van de stijging van de index der consumptieprijzen tussen 1985 en december 1984.
Indien de Maatschappij haar tarief verhoogt, heeft zij het recht de
premie te wijzigen vanaf de volgende jaarlijkse vervaldag. De
verzekeringnemer heeft echter de mogelijkheid om zijn contract
op te zeggen binnen de dertig dagen van ontvangst van het
verhogingsbericht.

2. AANVANGSDATUM – DUUR EN EINDE
VAN HET CONTRACT
De waarborg neemt aanvang op de datum vastgesteld in de
bijzondere voorwaarden na ondertekening van de polis door
beide partijen en na betaling van de eerste premie.
Het contract is afgesloten voor de duur vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Nadien is het verlengd door eenzelfde periode, jaargedeelten uitgesloten.
De partijen mogen per aangetekend schrijven een einde stellen
aan het contract, drie maand voor het verstrijken van de lopende
verzekeringsperiode.
De Maatschappij mag het contract opzeggen:
a. in geval van niet-betaling van premie, bijpremie(s) of bijkomstige kosten;
b. na ieder aangegeven ongeval, maar ten laatste dertig dagen na
de laatste betaling van de vergoedingen of haar weigering van
tussenkomst;
c. in geval van wijziging van de wetgeving die de uitbreiding van
de waarborg zou kunnen aantasten.
In de twee laatste gevallen wordt de premie prorata temporis
terugbetaald voor de nog te lopen periode.
De opzegging heeft haar uitwerking veertien dagen na verwittiging ervan per aangetekend schrijven.

3. WIJZIGING VAN HET RISICO
Indien de verzekeringnemer van een vermindering van premie
genoten heeft voor "alleenstaanden", t.t.z. vrijgezel of weduw(e)naar, uit de echt gescheiden of van tafel en bed gescheiden zonder inwonende kinderen of met hem samenwonend,
verbindt hij zich om elke wijziging van die staat van "alleenstaande" aan de Maatschappij te melden.

a. de index der consumptieprijzen vastgesteld door het Ministerie
van Economische Zaken (of iedere andere index die zich in de
plaats stelt) in voege voor de maand december van het jaar die
de jaarlijkse vervaldag van de premie voorafgaat (jaar n-1) en
b. de index der consumptieprijzen van december van het jaar dat
het jaar voorafgaat bedoeld in a) hierboven (n-2).
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4. SCHADEGEVALLEN

5. VERJARING

De verzekeringnemer of de verzekerde is gehouden om:

Bij afwijking aan de schikkingen van het artikel 32 van de wet van
11 juni 1874 op de verzekeringen (gewijzigd door de wet op 30
mei 1961), verjaart iedere rechtsvordering voortspruitend uit
huidig contract na drie jaar, vanaf het feit dat de schade heeft
doen ontstaan.

a. alle schadegevallen schriftelijk aan de Maatschappij te melden,
ten laatste acht dagen nadat hij er kennis van genomen heeft.
Indien, in geval van overmacht, het schadegeval aangegeven
is na die termijn maar ten laatste één jaar na de dag van het
schadegeval zal de verzekerde niet ontheven worden uit zijn
rechten,
b. binnen de acht dagen, alle bijkomende inlichtingen gevraagd
door de Maatschappij mede te delen,
c. ten laatste binnen de achtenveertig uur van hun ontvangst alle
dagvaardingen en in het algemeen alle gerechtelijke of buitengerechtelijke akten over te maken aan de Maatschappij,
d. op vraag van de Maatschappij, te verschijnen op alle hoorzittingen en alle nodige procedurehandelingen te volbrengen,
e. zich te onthouden van elke erkenning van de verantwoordelijkheid, van elke transactie, van elke betaling of belofte van betaling. De eerste materiële of medische hulp of de simpele erkenning van de materiële feiten worden niet aangezien als een
erkenning van verantwoordelijkheid.
Enkel de Maatschappij heeft het recht om met de benadeelde
derden te onderhandelen. De verzekerden geven haar daartoe al
de nodige volmachten.

6. BEPALING VOOR DERDEN
Uit hoofde van huidig contract is er ten voordele van de benadeelde derden een beding samengesteld overeenkomstig het
artikel 1121 van het Burgerlijk Wetboek. De nietigheden, uitzonderingen en vervallenverklaringen, onder andere de vrijstelling,
die zouden kunnen ingeroepen worden tegenover de verzekerden, blijven tegenoverstelbaar aan de benadeelde derden.

7. SANCTIES
Iedere tekortkoming van de verzekeringnemer of van de verzekerden tegenover de verplichtingen die hen ten laste vallen uit
hoofde van het contract brengt, van rechtswege, het verval van
de waarborg met zich mee, behalve indien zij hun goeder trouw
bewijzen en hun verzuim zo vlug mogelijk hersteld hebben.
Evenwel, zal de Maatschappij haar tussenkomst mogen beperken
in de mate dat zij bewijst dat het verzuim haar schade berokkend
heeft.
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