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Begripsomschrijving 
 
U 
De verzekeringsnemer, de persoon die de overeenkomst sluit; 
 
Wij 
De verzekeringsonderneming waarmee de overeenkomst gesloten wordt; 
 
Wat verstaat men onder “verzekerde motorrijtuigen” ? 
De motorrijtuigen omschreven in de Algemene Voorwaarden dewelke deel uitmaken van de vloot, onderwerp 
van de verzekering. 
 
Wat verstaat men onder “verzekerde” ? 
De personen tewerkgesteld bij U, dewelke hun woonplaats in België hebben, en bestuurder(s) zoals omschreven 
in het artikel “Verzekeringsformule : Wie zijn de verzekerde personen ?” 
Iedere andere toegelaten persoon als bestuurder van het omschreven motorrijtuig is eveneens “verzekerde”. 
De verzekerde gebruikelijke bestuurder van een motorrijtuig in de vloot is eveneens “verzekerde” als zijnde 
bestuurder van: 
� een tijdelijk vervangingsmotorrijtuig van dezelfde categorie als het omschreven motorrijtuig; 
� een ander motorrijtuig van dezelfde categorie als het omschreven motorrijtuig dat bij gelegenheid in het 

buitenland in het verkeer wordt gebracht, ter tijdelijke vervanging van de functie van het gebruikelijke 
motorrijtuig. 

Aan deze gelijkgestelde motorrijtuigen wordt dezelfde betekenis gegeven als in het artikel van de 
Modelovereenkomst Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid Motorrijtuigen. 
 
Wat verstaat men onder “bestuurder” ? 
Dit is de persoon die het motorrijtuig bestuurt. Die persoon behoudt zijn hoedanigheid van bestuurder wanneer 
hij slachtoffer wordt van een verkeersongeval terwijl hij: 
� in- of uitstapt; 
� tankt; 
� het motorrijtuig laadt of lost; 
� onderweg herstellingen uitvoert aan het motorrijtuig; 
� een signalisatiemiddel plaatst bij autopech of bij verkeersongeval; 
� deelneemt aan de redding van in gevaar verkerende personen bij een verkeersongeval. 
 
Wat verstaat men onder “begunstigde” ? 
De verzekerde zoals omschreven in het artikel “Verzekeringsformule : Wie zijn de verzekerde personen?”. 
Behalve voor de prestatie bij overlijden bij dewelke de begunstigde is aangeduid zoals vermeld in het artikel 
“Hoe verloopt de schaderegeling?”. 
 
Wat verstaat met onder “schadegeval” ? 
De aantasting van de lichamelijke gaafheid veroorzaakt door een plotse gebeurtenis. Vanaf het ogenblik van de 
vaststelling van de plotse gebeurtenis en van de aantasting van de lichamelijke gaafheid wordt er verondersteld 
dat de aantasting van de lichamelijke gaafheid het gevolg is van de plotse gebeurtenis, behalve tegenbewijs door 
ons. 
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HOOFDSTUK I :  INLEIDING 
 
Volgens de Bijzondere Voorwaarden verzekeren wij het risico lichamelijk letsel opgelopen door de bestuurder, 
overeenkomstig de voorwaarden hierna. 
Uw Bestuurdersverzekering bestaat uit deze Algemene Voorwaarden en de Bijzondere Voorwaarden, waarbij de 
laatste voorrang hebben in geval van tegenstrijdigheid 
 
 
HOOFDSTUK II :  WAARBORGEN 
 
Verzekeringsformule : Wie zijn de verzekerde personen ? 
U als verzekeringsnemer en iedere andere toegelaten persoon als bestuurder van het omschreven motorrijtuig 
(bestemd voor toerisme en zaken of voor gemengd gebruik). 
 
Wat is het voorwerp van de waarborg ? 
Wanneer de verzekerde het slachtoffer wordt van een schadegeval, waarborgen wij de betaling van de prestaties 
zoals beschreven in de Bijzondere Voorwaarden. 
 
 
HOOFDSTUK III :  GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN 
 
In welke landen geldt onze waarborg ? 
Onze waarborgen gelden in alle landen vermeld en gevalideerd op uw “groene kaart”. 

 
Welke prestaties krijgt u extra zonder premietoeslag ? 
Ten belope van 750,00 EUR betalen wij de schade aan de bagage en persoonlijke voorwerpen (met uitzondering 
van de juwelen, speciën en kostbare voorwerpen) van de bestuurder van het omschreven voertuig terug die de 
hoedanigheid van verzekerde heeft en die het slachtoffer werd van een gedekt ongeval. 
 
 
HOOFDSTUK IV :  UITSLUITINGEN 
 
Voor welke schadegevallen weigeren wij onze prestaties ? 
� Die welke de bestuurder opzettelijk veroorzaakt; 
� Die welke de bestuurder veroorzaakt in staat van dronkenschap of alcoholintoxicatie die werd vastgesteld 

door de autoriteiten of niet kon worden vastgesteld ten gevolge de weigering door de verzekerde om een test 
te ondergaan. Hetzelfde principe zal worden toegepast in het geval dat de verzekerde zich in een 
gelijkaardige toestand bevindt, te wijten aan het gebruik van een ander product; 

� Die welke worden veroorzaakt door oorlog, burgeroorlog of gelijkaardige feiten; 
� Die zich voordoen terwijl de bestuurder niet voldoet aan de voorwaarden die door de Belgische wetgeving 

voor het besturen van het omschreven motorrijtuig werden opgelegd; 
� Die zich voordoen wanneer het omschreven motorrijtuig wordt verhuurd of bezoldigd vervoer van personen 

verricht; 
� Die zich voordoen terwijl het motorrijtuig niet in orde is met de technische controle, tenzij de begunstigde 

aantoont dat er geen oorzakelijk verband bestaat tussen het ongeval en de staat van het motorrijtuig; 
� Die welke de bestuurder overkomen die op het ogenblik van het schadegeval een beroepsbezigheid uitoefent 

in verband met het motorrijtuig (bijvoorbeeld garagehouder aan wie het motorrijtuig werd toevertrouwd); 
� Die welke de bestuurder overkomen tijdens het deelnemen aan wedstrijden waarin de snelheid of een 

tijdslimiet het of één van de klasseringscriteria is of tijdens trainingen voor dit soort wedstrijden. Deze 
uitsluiting geldt niet voor toeristische zoektochten; 

� Die welke te wijten zijn aan een aardbeving of vloedgolf; 
� Die welke te wijten zijn aan de uitwerkingen van elke gevaarlijke eigenschap van kernproducten of –

brandstoffen, van radioactieve afval of van elke bron van ioniserende stralingen. 
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HOOFDSTUK V :  SCHADES EN VERGOEDING 
 
Wat zijn de verplichtingen bij schadegeval ? 
Ieder schadegeval moet ons zo vlug mogelijk schriftelijk worden aangegeven en uiterlijk 8 dagen nadat het 
gebeurd is of, bij ontstentenis, zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is. 
Het geneeskundig getuigschrift moet bij de aangifte worden gevoegd. 
De begunstigde moet ons zonder verwijl alle nuttige inlichtingen verstrekken en op de vragen antwoorden die 
hem worden gesteld, teneinde de omstandigheden van het schadegeval en de omvang van de schade te kunnen 
vaststellen en de prestaties  verschuldigd door de derde betalers te kunnen bepalen. 
De verzekerde zal zich aan de onderzoeken gevraagd door onze raadgevende geneesheer onderwerpen en hij zal 
zijn geneesheer verzoeken op alle vragen om inlichtingen van onze raadgevende geneesheer te antwoorden. 
Ingeval van overlijden, stemt de begunstigde aan de geneesheer van de verzekerde toe om aan onze raadgevende 
geneesheer een attest over te maken dat de doodsoorzaak opgeeft. 
 
Hoe verloopt de schaderegeling ? 
A. Algemene vergoedingscriteria 

1. Onze prestaties worden berekend op basis van de verzekerde bedragen bepaald bij de Bijzondere 
Voorwaarden. 

2. Voor de vaststelling van de vergoedingen wordt het beroep van de verzekerde niet in aanmerking 
genomen. 

3. Indien de aantasting van de lichamelijke gaafheid volledig of gedeeltelijk te wijten is aan een andere 
omstandigheid dan aan een gedekte gebeurtenis of indien een dergelijke omstandigheid de gevolgen 
ervan verergert, verlenen wij onze prestaties niet in de mate van de weerslag die deze omstandigheid 
heeft. 

B. Onze prestaties 
1. Blijvende invaliditeit 

a. De graad van blijvende invaliditeit wordt geschat door verwijzing naar de Officiële Belgische 
Invaliditeitsschaal (O.B.I.S.) in voege bij de consolidatie. 
De prestatie “Blijvende Invaliditeitsvergoeding” wordt betaald naar verhouding van de 
invaliditeitsgraad. 
Wanneer de toegekende invaliditeitsgraad 25 % overtreft, wordt deze verhoogd volgens de 
volgende formule (dewelke ook gemeenschappelijk “IP cumulatief 350” wordt genoemd) en wordt 
de prestatie berekend op basis van deze verhoogde graad. 
o Invaliditeit van minder dan 25 % : de werkelijke invaliditeitsgraad 
o Invaliditeit van meer dan 25 % maar minder dan 50 % : 25 % + drie keer de invaliditeitsgraad 

boven de 25 % 
o Invaliditeit van meer dan 50 % : 100 % + 5 keer de invaliditeitsgraad boven de 50 %. 

b. De graad van blijvende invaliditeit wordt geschat vanaf de consolidatie van de toestand van de 
verzekerde en ten laatste twee jaar na het ongeval. 
Indien, na afloop van deze twee jaren en op advies van onze raadgevende geneesheer nochtans 
blijkt dat de invaliditeit verder kan evolueren, zal er een voorlopige invaliditeitsgraad vastgelegd 
worden op grond van de toestand van de verzekerde en van de O.B.I.S. in voege op dat ogenblik. In 
dat geval betalen wij onmiddellijk de helft van de vergoeding die met deze voorlopige graad 
overeenstemt. 
Ten laatste drie jaar na de eerste betaling die de verzekerde verworven blijft, betalen wij het saldo 
van de vergoeding op basis van een nieuw medisch advies dat de definitieve invaliditeitsgraad 
bepaalt. Geen enkele vergoeding van blijvende invaliditeit is verschuldigd indien de verzekerde 
overlijdt vóór het verstrijken van de termijn van twee jaar, voorgeschreven in de eerste alinea, 
zonder dat enige definitieve consolidatie binnen deze termijn werd vastgesteld. Indien de 
verzekerde, van wie de toestand voorlopig werd geconsolideerd, vóór de definitieve consolidatie 
overlijdt, is er geen enkele bijkomende vergoeding voor blijvende invaliditeit meer verschuldigd. 

2. Overlijden 
De prestatie bij overlijden is verschuldigd wanneer de verzekerde binnen een termijn van drie jaar  
te rekenen vanaf de dag van het schadegeval overlijdt. Zij is enkel éénmaal betaalbaar zelfs indien 
er meerdere begunstigden zijn. 
Als begunstigde(n) geldt (gelden) uitsluitend en in de volgorde hierna, bij gebrek aan vermelding 
van een andere begunstigde in de overeenkomst, de echtgenoot van de verzekerde, zijn kinderen en 
zijn andere afstammelingen die voor een vóóroverleden kind opkomen, zijn bloedverwanten in de 
opgaande lijn, zijn broers en zusters en hun kinderen. 
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Indien de verzekerde geen enkele van voorgenoemde begunstigden nalaat, betalen wij – bij belope 
van 50 % van het verzekerde bedrag bij overlijden en met een maximum van 4.000,00 EUR – de 
gerechtvaardigde begrafeniskosten terug aan de persoon die ze heeft gedragen. 

3. Behandelingskosten 
Ten belope van het bedrag bepaald bij de Bijzondere Voorwaarden en onder aftrek van de prestaties 
voortvloeiend uit de sociale verzekering, betalen wij alle behandelingskosten terug die 
onontbeerlijk zijn voor de genezing. 
Maken deel uit van de behandelingskosten : de kosten van voorlopige prothese, van voorlopig 
orthopedisch apparaat, van eerste definitieve prothese en van eerste definitief orthopedisch 
apparaat, evenals de vervoerkosten genoodzaakt door de behandeling, maar met uitsluiting van de 
repatriëringskosten van de verzekerde die in het buitenland het slachtoffer werd van een ongeval. 
 

Wat gebeurt er bij onenigheid van medische aard ? 
De oplossing van de onenigheid wordt toevertrouwd aan twee experts-geneesheren van wie de ene wordt 
aangesteld door de begunstigde en de andere door ons. Indien beide experts tot geen akkoord komen, kiezen wij 
met de begunstigde een derde expert-geneesheer als scheidsrechter. 
De gemeenschappelijke gevolgtrekkingen van beide geneesheren of, bij onenigheid tussen hen, deze van de 
derde geneesheer zijn definitief bindend voor alle partijen. 
Bij gebrek aan minnelijke aanduiding van de experts gebeurt deze door de Voorzitter van de Rechtbank van 
Eerste Aanleg van de woonplaats van de begunstigde op verzoek van de meest gerede partij. 
De experts worden van elke gerechtelijke formaliteit vrijgesteld. 
Elke partij draagt de kosten en honoraria van haar expert; die van de derde expert worden over beiden 
gehalveerd. 
 
Indeplaatsstelling 
Wij treden ten belope van het bedrag van onze vergoedingen “Overlijden wat de begrafeniskosten betreft, 
Behandelingskosten, Schade aan de bagage en persoonlijke voorwerpen” in de rechten en rechtsvorderingen van 
de begunstigde tegen de aansprakelijke derde of zijn verzekeraar, het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds 
en het Belgisch Bureau. 
Louter door deze polis treden wij ten belope van het bedrag van onze vergoedingen “Overlijden wat de 
begrafeniskosten betreft en Behandelingskosten” ook in de rechten en rechtsvorderingen van de begunstigde 
tegen de verzekeraar of een ander organisme dat tussenkomt ten voordele van de begunstigde op basis van het 
artikel 29bis van de wet van 21 november 1989 of van elke andere buitenlandse wetgeving die voorziet in een 
stelsel tot vergoeding van slachtoffers van verkeersongevallen, zonder verwijzing naar de 
aansprakelijkheidsregels. 
 
 
HOOFDSTUK VI :  PREMIE EN TARIEF 
 
Wanneer moet de premie betaald worden ? 
De premie moet op de vervaldag worden vooruitbetaald. 
Als op uw verzoek staat vermeld in de Bijzondere Voorwaarden dat de premie in verschillende termijnen wordt 
betaald, betekend dit niet dat het jaarlijks en vooruit betaalbaar karakter ervan vervalt. 
Bij niet-betaling van de (deel)premie kunnen wij de waarborg schorsen of de verzekering opzeggen. 
 
Kunnen wij de verzekeringsvoorwaarden en het toegepaste tarief wijzigen ? 
In lopende polissen kunnen wij na voorafgaande kennisgeving, op de jaarlijkse premievervaldag het tarief en de 
verzekeringsvoorwaarden aanpassen aan deze die wij voor nieuwe polissen toepassen. 
U hebt dan wel het recht om de verzekering op te zeggen binnen 30 dagen na de kennisgeving van de 
aanpassing. 
Door deze opzegging eindigt de verzekering op de jaarlijkse vervaldag 
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HOOFDSTUK VII :  ADMINISTRATIE EN HERNIEUWING 
 
Wanneer vangt de waarborg aan ? 
Onze waarborg begint vanaf de datum die wordt vermeld in de Bijzondere Voorwaarden, maar niet vóór de 
eerste premie is betaald. 

Wanneer kan de verzekering worden opgezegd ? 
U kunt de verzekering onder meer opzeggen: 
� ten minste drie maanden vóór het einde van elke verzekeringsperiode; 
� na aangifte van een schadegeval; 
Wij kunnen onder meer de verzekering opzeggen : 
� ten minste drie maanden vóór het einde van elke verzekeringsperiode; 
� als u de premie niet betaald; 
� na aangifte van een schadegeval; 
� indien u overlijdt. 
  
Welke andere administratieve bepalingen zijn nog belangrijk voor u ? 
� Gelieve ons iedere adreswijziging onmiddellijk mee te delen, want wij doen de voor u bestemde 

mededelingen rechtsgeldig aan het laatste door ons gekende adres. 
� Het Belgisch recht is van toepassing. 
� Indien u klachten heeft, bel of schrijf ons. Wij zullen alles in het werk stellen om u te helpen. U kunt 

overigens ook met uw klachten terecht bij de Ombudsman van de verzekeringen, de Meeûsplantsoen 35 te 
1000 Brussel, fax: 02/547.59.75, info@ombudsman.as of bij de Commissie voor het Bank-, Financie- en 
Assurantiewezen (afgekort C.B.F.A.), Congresstraat 10-16 te 1000 Brussel, fax : 
02/220.58.17,cob@cbfa.be. 

� De dwingende bepalingen van de wet op de landverzekeringsovereenkomst van 25 juni 1992 en van de 
diverse uitvoeringsbesluiten zijn van toepassing. De andere bepalingen gelden eveneens, behalve wanneer 
ervan wordt afgeweken in deze Algemene of in de Bijzondere Voorwaarden. 

 
 
HOOFDSTUK VIII : FRAUDE 
 
Elke fraude of poging tot fraude wordt gesanctioneerd volgens de toepasselijke wetgeving en/of  de algemene of 
bijzondere voorwaarden en kan in voorkomend geval leiden tot strafrechtelijke vervolging. 
 
Enkel van toepassing in de tak niet-leven 
 
De verzekeraar zal desgevallend aan het ESV Datassur relevante persoonlijke gegevens kunnen meedelen die 
uitsluitend betrekking hebben op de inschatting van de risico’s en het beheer van de polissen en schadegevallen. 
Ieder persoon die zijn identiteit rechtvaardigt, heeft het recht die mededeling te vernemen, alsook het recht op 
eventuele rechtzetting van de hem betreffende gegevens bij Datassur. 
 
 
Om dat recht uit te oefenen richt de betrokkene een gedateerde en ondertekende vraag met een kopie van zijn 
identiteitskaart aan het volgende adres: Datassur, Square de Meeûs 29 te 1000 Brussel. 
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Verplichte mededeling in uitvoering van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer en haar uitvoeringsbesluiten  
Wij verwerken uw persoonsgegevens in bestanden met als doel, het uitgeven en beheren van het 
verzekeringscontract evenals het beheren van eventuele schadegevallen.  
Deze gegevens worden ook verwerkt in het algemeen repertorium of kunnen worden opgenomen in de door de 
dienst E.S.V (Economisch Samenwerkingsverband tussen Verzekeraars) Datassur beheerde bestanden.  
Wij kunnen ze tevens gebruiken voor gepersonaliseerde marketing en reclame.  
U kunt:  
� kennis krijgen van uw gegevens uit het bestand.  
� onjuiste gegevens laten verbeteren of niet terzake dienende gegevens laten schrappen of gebruiksverbod 

vragen.  
Richt daartoe schriftelijk uw aanvraag tot onze Dienst voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. U 
kunt ook het openbare register van de geautomatiseerde verwerkingen raadplegen bij de Commissie voor de 
Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Poelaertplein 3 - 1000 Brussel. 
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