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GEMEENSCHAPPELIJKE DEFINITIES
1. Maatschappij:

IBIS Insurance, Koningsstraat 144-146 – 1000 Brussel, voor rekening van de maatschappij
Federale Verzekering, Stoofstraat 12, 1000 Brussel, België, RPR Brussel BTW BE 0403.257.506 –
Verzekeringsmaatschappij toegelaten onder het nr. 87 door de Nationale Bank van België.
2. Verzekeringsnemer:

De ondertekenaar van de overeenkomst.
3. Privé-leven:

Alle feiten en daden of enig verzuim, met uitsluiting van die welke voortspruiten uit de beoefening van een
beroepsactiviteit.
4. Reddingskosten:

De Maatschappij neemt ten laste, zelfs boven de verzekerde som, de reddingskosten die betrekking hebben op
de gedekte schade.
De dekking wordt verleend rekening houdend met zowel de definitie als het bedrag van elke
betrokken waarborg. Zijn alleen gedekt:
1. de kosten die voortvloeien uit de maatregelen die de Maatschappij heeft gevraagd om de gevolgen van de

gedekte schadegevallen te voorkomen of te beperken;
2. de kosten die voortvloeien uit de redelijke maatregelen die de verzekerde uit eigen beweging en als een

goed huisvader heeft genomen overeenkomstig de regels van de zaakwaarneming, ofwel om een gedekt
schadegeval te voorkomen, ofwel om de gevolgen ervan te voorkomen of te beperken, voor zover dat:
— deze maatregelen dringend zijn, dat wil zeggen dat de verzekerde verplicht is ze onmiddellijk te nemen,

zonder moge- lijkheid om de Maatschappij te verwittigen en voorafgaand haar akkoord te verkrijgen, op
gevaar af de belangen van de Maatschappij te schaden;
— indien het gaat om maatregelen om een gedekt schadegeval te voorkomen, er nakend gevaar is, dat wil

zeggen dat er op zeer korte termijn zeker een gedekt schadegeval zou volgen indien deze maatregelen
niet werden genomen.
De verzekerde verbindt er zich toe de Maatschappij onmiddellijk op de hoogte te brengen van elke
reddingsmaatregel die genomen is.
Voor zover nodig wordt gepreciseerd dat de volgende kosten ten laste van de verzekerde blijven:
— de kosten die voortvloeien uit maatregelen om een gedekt schadegeval te voorkomen bij ontstentenis van

nakend gevaar of wanneer het nakend gevaar afgewend is;
— de kosten die voortvloeien uit de laattijdigheid van de verzekerde, uit zijn nalatigheid om

preventiemaatregelen te nemen die vroeger al hadden moeten zijn genomen.
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AFDELING I
VERZEKERING VAN DE BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID
Artikel 1

Definities eigen aan afdeling I

Voor de toepassing van deze waarborg wordt onder volgende begrippen verstaan:
A. Verzekerde
a) de Verzekeringsnemer voor zover hij zijn hoofdverblijf in België heeft;
b) zijn met hem samenwonende echtgenoot;
c) alle personen die bij de Verzekeringsnemer

inwonen. Toch blijft de hoedanigheid van
verzekerde behouden:
— voor leerlingen en studenten die met het oog op hun studie buiten het hoofdverblijf van de Verzekeringsnemer
verblijven;
— voor de dienstplichtigen en de gewetensbezwaarden voor zover respectievelijk de militaire overheid dan
wel de dienst of de instelling waaraan ze toegewezen zijn geen verantwoordelijkheid voor hun daden
draagt;
— voor alle personen gedefinieerd onder a), b) en c) hierboven, wanneer zij tijdelijk niet inwonen bij de
Verzekeringsnemer;
d) de leden van het huispersoneel evenals de gezinshelp(st)er(s) wanneer zij handelen in privé-dienst van een

verzekerde;
e) personen die buiten elke beroepsactiviteit kosteloos of bezoldigd de bewaking op zich nemen,
— van de met de Verzekeringsnemer samenwonende kinderen,
— van een in de dekking begrepen dier, dat toebehoort aan de onder a), b) en c) hierboven bepaalde

verzekerden, wanneer zij ingevolge deze bewaking aansprakelijk gesteld worden;
f)

de minderjarige kinderen van derden wanneer zij zich onder het toezicht bevinden van een verzekerde;

g) de personen die in het kader van een studentenuitwisselingsprogramma in het huis van de Verzekeringsnemer

verblijven.
h) de minderjarige kinderen van de Verzekeringsnemer, of van de persoon waarmee hij samenwoont, die niet in

het huis van de Verzekeringsnemer wonen wanneer ze onder hun economische afhankelijkheid vallen;
i)

De personen in a), b) en c), die het huis definitief hebben verlaten behouden hun hoedanigheid van
verzekerde gedurende 6 maanden na hun verhuizing.

B. Derden

Als derden worden beschouwd alle personen andere dan de in artikel 1, A, a), b) en c) bedoelde personen en
alle personen bedoeld onder punt A. i die gedekt zijn door een persoonlijke burgerlijke aansprakelijkheid
privélevenverzekering.
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Artikel 2

Voorwerp van de waarborg

Dekking wordt verleend tegen:
a) de burgerlijke aansprakelijkheid buiten overeenkomst die krachtens de artikelen 1382 tot 1386bis van het

Burgerlijk Wetboek of een soortgelijke buitenlandse wetgeving op de verzekerden kan rusten
b) de vergoeding van schade waartoe de verzekerden krachtens artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek binnen de

perken zoals bepaald in artikel 3, E, b) van deze overeenkomst gehouden kunnen zijn
wegens schade die uit hoofde van het privé-leven aan derden wordt berokkend.
Artikel 3

Reikwijdte van de dekking

Onverminderd de overige bepalingen van de overeenkomst zijn onder meer gedekt:
A. Verplaatsingen

De waarborg strekt zich uit tot een verzekerde tijdens alle verplaatsingen, uitgevoerd als voetganger, fietser,
gebruiker van enig ander al dan niet gemotoriseerd voortbewegingstoestel, passagier van enig voertuig, met
uitsluiting van de gevallen van aansprakelijkheid bedoeld in de Belgische of buitenlandse wetgeving op de
verplichte verzekering van motorrijtuigen.
B. Sport en vrijetijdsbesteding

De dekking strekt zich uit tot een verzekerde:
1. wanneer deze niet beroepsmatig sport beoefent;
2. tijdens knutselen en tuinieren met het nodige materieel;
3. als eigenaar, gebruiker of houder van wapens, het beoefenen van de jacht, in welke vorm ook, daarvan evenwel
uitgesloten;
4. als eigenaar, gebruiker of houder van een vaartuig of zeilboot, voor zover het gewicht ervan beperkt blijft tot
300 kg en zij niet zijn uitgerust met een motor waarvan het vermogen 10 PK-DIN (7,36 KW) overschrijdt.
5. tijdens activiteiten met betrekking tot het exclusief sportief of recreatief (niet professioneel) gebruik van
bestuurde luchtvaartuigen(drones of bestuurde modelluchtvaartuigen) op een privé -of
modelluchtvaartterrein, in Europa, voor zover dat:
- de maximale startmassa van het bestuurde luchtvaartuig niet meer bedraagt dan 1kg;
- ze niet vliegen binnen een straal van 3km rond een luchthaven of een civiel of militair luchtvaartterrein;
- ze niet vliegen boven industriële complexen, gevangenissen, LNG-terminals, kerncentrales of een groot
aantal mensen.
De morele schade als gevolg van het gebruik van een bestuurd luchtvaartuig zal uitsluitend gedekt zijn als
deze het rechtstreeks gevolg is van een materiële en/of lichamelijke schade die gedekt is in het kader van de
waarborg bepaald onder dit punt B.5.
Ook strekt de dekking zich uit tot de verzekerde kinderen voor de door hen toevallig ten voordele van derden,
tijdens de schoolvakantie of in de vrije tijd, bedreven activiteiten, met uitsluiting van elke prestatie ten behoeve
van enige vennootschap, handelszaak of onderneming.
C. Reizen
1. De waarborg dekt de risico’s van kamperen en caravaning.
2. De verzekering strekt zich uit tot de aansprakelijkheid naar gemeen recht welke de verzekerden oplopen uit

hoofde van schade die zich voordoet tijdens een tijdelijk of toevallig verblijf van de verzekerde in een hotel of
soortgelijke instelling, voor privé- dan wel beroepsdoeleinden.
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D. Dieren

De dekking wordt toegekend aan een verzekerde als eigenaar of bewaker van huisdieren, voor andere dan
beroepsdoeleinden.
Wordt enkel via een bijzondere overeenkomst gedekt, de schade toegebracht door rijpaarden, waarvan een
verzekerde eigenaar is, zodra hij er, alleen of samen met andere verzekerden, meer dan twee bezit.
Door wild aangerichte schade blijft te allen tijde uitgesloten.
E. Gebouwen
a) De dekking strekt zich uit tot de verzekerden wanneer zij handelen als eigenaars, huurders of bewoners van

het gebouw of het gedeelte van het gebouw dat hun dient als voornaamste of bijkomende verblijfplaats of dat
zij tijdens een vakantie- verblijf bewonen.
Verder wordt de waarborg uitgebreid tot:
1. elk gebouw dat dient als voornaamste of bijkomende verblijfplaats van de Verzekeringsnemer en

2.
3.
4.

5.
6.
7.

bovendien ten hoogste bestaat uit twee appartementen, die door een verzekerde verhuurd mogen
worden;
door de verzekerden voor persoonlijke doeleinden gebruikte garages en tot die welke zij verhuren; het
aantal ver- huurde garages is echter beperkt tot twee;
de inhoud van de gedekte gebouwen, het gebrek aan onderhoud van de bijbehorende voetpaden en tot
antennes die bij de gebouwen behoren;
de liften of elk ander gemotoriseerd hijstoestel, voor zover zij niet voor beroepsdoeleinden worden
aangewend en zij:
— het voorwerp uitmaken van een onderhoudscontract;
— met de ter zake geldende voorschriften overeenstemmen;
— onderworpen zijn aan de periodieke controle van een instelling die overeenkomstig de voorschriften van
de ter zake geldende reglementering erkend is;
de tuinen en terreinen, aangrenzend of niet, aan de door deze overeenkomst gedekte gebouwen, mits hun
oppervlakte ervan 5 hectare niet overschrijdt;
het gebouw of gedeelte van het gebouw dat door de verzekerde leerlingen of studenten binnen het raam
van hun studie bewoond wordt en tot de inhoud daarvan;
elk al dan niet bebouwd onroerend goed dat hierboven niet is opgesomd, mits betaling van een aanvullende
premie.

b) Bovendien dekt de verzekering de aansprakelijkheid die de verzekerden ten laste zou worden gelegd uit

hoofde van de ge- dekte onroerende goederen op grond van artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek of van een
daarmee overeenstemmende buitenlandse bepaling inzake burenhinder, als gevolg van schade aan derden,
voor zover deze het gevolg is van een accidenteel feit, d.w.z. van een voor de verzekerden onvoorzienbare,
onvrijwillig ontstane, toevallige, plotseling intredende abnormale gebeurtenis.
c) Is ook gedekt, de schade veroorzaakt door het gebouw dat bestemd is de hoofdverblijfplaats te worden van

een verzekerde of dat als hoofdverblijfplaats dient tijdens de bouw-, verbouwings- of herstellingswerken,
voor zover die werken uitsluitend uitgevoerd worden door een verzekerde, met uitzondering van elke schade
die bestaat in of het gevolg is van de aantasting van de stabiliteit van het gebouw of van de aangrenzende
gebouwen.
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F. Rijtuigen onderworpen aan een verplichte verzekering

De Maatschappij dekt tevens de burgerlijke aansprakelijkheid van een verzekerde die niet de wettelijke leeftijd
heeft bereikt voor het besturen van een voertuig en die zich meester heeft gemaakt van een motorrijtuig of een
voertuig op rails dat on- derworpen is aan een verplicht gestelde verzekering, dit buiten medeweten van de
ouders, de personen die hem onder hun toezicht hebben, en van de houder van het voertuig.
Deze dekking geldt eveneens voor schade aan het bedoelde voertuig voor zover geen andere verzekerde
daarvan de eige- naar, de houder of de gewone bestuurder is.
Artikel 4

Uitsluitingen

De waarborg dekt niet:
a) de schade voortspruitende uit de burgerlijke aansprakelijkheid die onderworpen is aan een wettelijk verplicht

gestelde verzekering (onder meer deze bedoeld bij de wetgeving op de verplichte verzekering van
motorrijtuigen, behoudens de gevallen bedoeld bij artikel 3, F).
b) de schade die opzettelijk veroorzaakt is door een verzekerde die de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt.

De aansprakelijkheid van de verzekerde die burgerlijk aansprakelijk is voor de dader van die schade is
daarentegen wel ge- dekt. In dat geval heeft de Maatschappij een verhaalsrecht tegen de verzekerde, dader van
de schade, in overeenstemming met artikel 7 van het Koninklijk besluit van 12 januari 1984. Dat verhaalsrecht
heeft betrekking op de netto-uitgaven van de Maatschappij zijnde de door de Maatschappij uitbetaalde
schadevergoeding in hoofdsom, even- als de gerechtskosten en interesten, en het geheel verminderd met de
bedragen die de Maatschappij heeft kunnen recupereren. Indien de netto-uitgaven niet hoger zijn dan 11.000
EUR wordt het verhaal integraal uitgeoefend. Indien de netto-uitgaven hoger zijn dan 11.000 EUR, wordt dit
laatste bedrag verhoogd met de helft van het gedeelte dat het bedrag van 11.000 EUR overschrijdt. Het verhaal
bedraagt maximum 31.000 EUR.
c) de schade veroorzaakt door een zware fout van een verzekerde die de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt, dat wil

zeggen schade veroorzaakt door:
1. onder invloed van verdovende middelen of in staat van dronkenschap;
2. door deelname aan een handgemeen;
3. door zelfmoord of poging tot zelfmoord.
d) de stoffelijke schade aangericht door grondverschuivingen.
e) Schade veroorzaakt door het gebruik van luchtvaarttuigen die eigendom zijn van een verzekerde of gehuurd of

gebruikt worden door hem, onverminderd de bepalingen van artikel 3, B.5.
f) de schade aangericht door het gebruik van luchtvaartuigen die eigendom zijn van of gehuurd of gebruikt worden

door een verzekerde.
g) de schade in enig verband met de wijziging van de atoomstructuur van de materie, het opwekken van

ioniserende stralingen en met verschijnselen van radioactiviteit.
h) de stoffelijke schade berokkend aan roerende en onroerende goederen, met inbegrip van dieren, die een

verzekerde onder zijn bewaking heeft, onverminderd de bepalingen van artikel 3, C, 2.
i)

de schade aangericht door de gebouwen ter gelegenheid van bouwen, ver- of herbouwen ervan, onverminderd de
bepalingen van artikel 3, E, c).
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j)

de stoffelijke schade aangericht door brand, vuur, rook of ontploffing ontstaan in of overgebracht door het gebouw
waarvan de verzekerde eigenaar, huurder of bewoner is, één en ander onverminderd de bepalingen van artikel
3, C, 2.

Artikel 5

Regeling van schadegevallen van Burgerlijke Aansprakelijkheid

De Verzekeringsnemer moet binnen 48 uur na ontvangst - voor zover deze termijn niet langer is dan de termijn
bepaald om te verschijnen voor het gerecht - alle gerechtelijke en buitengerechtelijke akten die betrekking kunnen
hebben op een feit dat tot de waarborg van het contract kan leiden - overmaken aan de Maatschappij.
De Maatschappij kiest advocaten en deskundigen en behoudt zich de leiding voor van elke onderhandeling met
derden en van de burgerlijke procedure evenals de mogelijkheid de strafrechtelijke procedure te volgen.
De Verzekeringsnemer moet zich van elke erkenning van verantwoordelijkheid, van elk vergelijk, van elke
schadebepaling en van elke vergoedingsbetaling of -belofte onthouden.

AFDELING II RECHTSBIJSTAND
Artikel 6

Definities eigen aan afdeling II

Voor de toepassing van deze waarborg wordt onder volgende begrippen verstaan:
Verzekerde:
De personen bedoeld in artikel 1, A, a), b), c), h) en i) van afdeling I van de overeenkomst.

Lichamelijke schade:
De geldelijke of morele gevolgen van elke aantasting van de fysieke integriteit van een persoon.
Materiële schade:
Elke beschadiging, vernieling of verlies van een goed ofwel elke fysieke aantasting van een dier. Enkel de schade
aan goederen en dieren die in Afdeling I van de overeenkomst gedekt zijn, wordt gewaarborgd.
Schadegeval:
Elk feit dat schade heeft veroorzaakt die kan leiden tot de toepassing van de dekking krachtens de overeenkomst.
Alle schade die te wijten is aan eenzelfde schadeveroorzakend feit, vormt één en hetzelfde schadegeval ongeacht
het aantal betrokken gekwetste verzekerden.

Derde:
Elke persoon die niet de hoedanigheid van verzekerde heeft in de zin van deze waarborg.
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Artikel 7

Voorwerp van de waarborg

A. Basisdekkingen
1. De strafrechtelijke verdediging

De Maatschappij waarborgt de strafrechtelijke verdediging van de verzekerde die vervolgd wordt voor een
misdrijf dat werd begaan bij een schadegeval dat daadwerkelijk gedekt is door de toepassing van Afdeling I van
de overeenkomst.
De dekking is dus niet gewaarborgd indien de verzekerde vervolgd wordt voor een opzettelijk misdrijf. Indien de
verzekerde echter door een definitieve gerechtelijke beslissing vrijgesproken wordt of indien het niet als een
opzettelijk misdrijf benoemd wordt, zullen de door deze overeenkomst gewaarborgde kosten later terugbetaald
worden. Deze uitbreiding wordt echter niet toegepast op misdaden en gecorrectionaliseerde misdaden.
2. De burgerlijke rechtsvordering

De dekking wordt aan de verzekerde toegekend, die het slachtoffer is van materiële of lichamelijke schade in
het kader van zijn privé-leven, en die een vordering indient op basis van art. 1382 tot 1386 bis van het Burgerlijk
Wetboek of op basis van analoge bepalingen van het buitenlandse recht tegen een derde aansprakelijke, zijn
verzekeraar of het Belgische Gemeen- schappelijke Waarborgfonds om van deze laatste minnelijk of
gerechtelijk herstel van zijn schade te verkrijgen.
Bij uitbreiding zijn volgende vorderingen uitgeoefend door een verzekerde die het slachtoffer is van materiële of
lichamelijke schade eveneens gedekt:
— op basis van art. 29 bis van de Wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte
aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen;
— op basis van de Wet van 30 juli 1979 betreffende de preventie van brand en ontploffing alsook de verplichte
verzekering van de burgerlijke aansprakelijkheid in dezelfde omstandigheden;
— tegen de Commissie voor hulp aan slachtoffers van opzettelijke geweldmisdrijven;
— op basis van art. 544 van het Burgerlijk Wetboek voor zover de schade het rechtstreekse gevolg is van een
toevallige, abnormale en plotselinge gebeurtenis.
B. Aanvullende dekkingen
1. De insolvabiliteit van derden

Voor zover geen enkele privé- of openbare instelling ervan schuldenaar verklaard kan worden, waarborgt de
Maatschappij de uitbetaling van de schadevergoeding die aan een verzekerde door een rechtbank wordt
toegekend tegen een geïdentificeerde als insolvent erkende derde, als gevolg van een vordering waarvan de
kosten in de basiswaarborg van deze afdeling gedekt zijn.
2. De vrijwillige bijstand door derden

De schade die door derden wordt geleden naar aanleiding van hun weldoordachte daden met als doel de
verzekerden of hun goederen op vrijwillige basis te redden, is eveneens gedekt.

S.A. Independent Brokers Insurance Services N.V.
Rue Royale 144-146 Koningsstraat 1000 Brussel
Tel : 32-2-340.30.00 Fax : 32-2-345.28.08 FSMA 0459.896.103
BIC GEBABEBB IBAN BE03 2200 0341 9284
KBO/BCE 0459.896.103 RPR/RPM Brussel / Bruxelles

9/17
CG0401202

I . B. I . S. N .V.
3. Opsporingskosten verdwenen kinderen

De Maatschappij vergoedt opsporingskosten als een minderjarige verzekerd kind verdwijnt en voor zover :
- dat binnen 72 uren na de verdwijning een klacht is ingediend bij de politie;
- dat er geen andere verzekerden of familieleden bij de verdwijning betrokken zijn.
Deze kosten omvatten :
- De kosten en erelonen van een advocaat gekozen door de partijen voor het gerechtelijk onderzoek;
- De kosten en erelonen van een arts of therapeut voor de medische en psychologische ondersteuning
van verzekerden en voor het verdwenen verzekerde kind wanneer het teruggevonden wordt;
- Alle andere kosten in het kader van de opsporing (kennisgevingen van onderzoek, telefoonoproepen,…)
betaald door de ouders.
Deze waarborg wordt verleend na uitputting van de tussenkomst(en) van het ziekenfonds, en/of van elke privé- of
openbare instelling.

Artikel 8

Gedekte kosten

In het kader van een gedekt schadegeval worden ten laste genomen:
— de kosten en erelonen van advocaten, deskundigen en gerechtsdeurwaarders;
— de onderzoeks- en expertisekosten;
— de kosten van de gerechtelijke en buitengerechtelijke procedure ten laste van de verzekerde;
— de gerechtskosten van de tegenpartij indien de verzekerde gerechtelijk verplicht is ze terug te betalen;
— de kosten gemaakt door de verzekerde die, op vraag van de Maatschappij, voor de bevoegde autoriteit of
rechtbank de abnormaal hoge kosten en erelonen zou betwisten;
— de verplaatsings- en verblijfskosten die redelijkerwijs door de verzekerde gemaakt worden wanneer zijn
persoonlijke verschijning voor een Belgische of buitenlandse rechtbank wettelijk vereist wordt of door een
gerechtelijke beslissing bevolen wordt.
Worden daarentegen niet ten laste genomen:
— de hierboven vermelde kosten wanneer de hoofdsom van de langs gerechtelijke weg ingediende vordering
kleiner is dan het bedrag van het eigen risico dat, in artikel 13, voor Afdeling I voorzien is;
— de kosten en erelonen die aan een procedure in Cassatie of voor een internationale rechtbank verbonden zijn
indien de hoofd- som van het geschil kleiner is dan 2.500 EUR;
— de kosten die voortvloeien uit een tergend en roekeloos geding;
— de kosten en erelonen van een procedure die voor het Grondwettelijk Hof of de Raad van State aanhangig
gemaakt wordt;
— de boetes, bekeuringen, opdeciemen en transacties met het Openbaar Ministerie alsook de kosten van het
strafgeding.
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Artikel 9

Uitsluitingen eigen aan afdeling II

Worden van de dekking uitgesloten:
1. de schade aan een motorvoertuig dat onderworpen is aan de verplichte verzekering.
2. de schade die verbonden is aan het voorkomen van een ramp:
— de schade als gevolg van oorlog, burgeroorlog of feiten van dezelfde aard;
— de schade als gevolg van natuurrampen (beroep tegen de overheid voor afwezigheid van

veiligheidsmaatregelen, voorlopige maatregelen,…);
— de schade als gevolg van milieuaantastingen (bodem, lucht en water);
— de schade in enig verband met de wijziging van de atoomstructuur van de materie, het opwekken van

ioniserende stralingen en met verschijnselen van radioactiviteit;
— de schade als gevolg van stakingen, oproer, collectieve gewelddaden of terroristische daden.
3. de schade die leidt tot de aansprakelijkheid van het medische korps (geneesheer of toepasser van alle vormen

van alternatieve geneeskunde, verzorgingsinstelling of beoefenaar van een paramedisch beroep).
4. de schade geleden door de verzekerde tijdens zijn deelname aan een handgemeen of als gevolg van

gewelddaden op personen behalve indien de verzekerde aantoont dat hij er noch veroorzaker noch aanstoker
van was.
5. de schade geleden door de verzekerde in de hoedanigheid van bestuurder, eigenaar of houder van een
motorrijtuig dat aan de verplichte verzekering onderworpen is.
Artikel 10

Dekkingsperiode

De dekkingen die in deze afdeling voorzien zijn, worden toegepast op de schade die zich voordeed tijdens de
dekkingsperiode van de overeenkomst voor zover het schadeverwekkende feit, indien het vroeger plaatsvond, niet
door de verzekerde gekend was of waarvan de verzekerde redelijkerwijs geen kennis van moest hebben op het
ogenblik van de onderschrijving van de overeenkomst.

Artikel 11

Regeling van de schadegevallen Rechtsbijstand - Objectiviteitsclausule

1. Aangifte van schadegevallen Rechtsbijstand

Ieder schadegeval moet onmiddellijk en ten laatste binnen 8 werkdagen na het voorval aan de Maatschappij
gemeld worden.
2. Beheer van schadegevallen Rechtsbijstand

FEDELEX is belast met het beheer van de schadegevallen Rechtsbijstand, en neemt de leiding op zich van alle
besprekingen, onderhandelingen en minnelijke schikkingen. FEDELEX is een dienst die deel uitmaakt van
Federale Verzekering CV en handelt volgens de principes van het gescheiden beheer, overeenkomstig de
reglementering betreffende de verzekering Rechts- bijstand. Geen enkel voorstel of schikking mag aanvaard
worden zonder de voorafgaande toestemming van de verzekerden.

S.A. Independent Brokers Insurance Services N.V.
Rue Royale 144-146 Koningsstraat 1000 Brussel
Tel : 32-2-340.30.00 Fax : 32-2-345.28.08 FSMA 0459.896.103
BIC GEBABEBB IBAN BE03 2200 0341 9284
KBO/BCE 0459.896.103 RPR/RPM Brussel / Bruxelles

11/17
CG0401202

I . B. I . S. N .V.
3. Vrije keuze van advocaat

De verzekerde heeft het recht om vrij een advocaat te kiezen om zijn belangen te verdedigen, te
vertegenwoordigen of te behartigen:
a) wanneer overgegaan moet worden tot een gerechtelijke, administratieve procedure of
arbitrageprocedure. In het geval van arbitrage, bemiddeling of een andere erkende buitengerechtelijke
vorm van geschillenbeslechting, heeft de verzekerde het recht om vrij een persoon te kiezen die de
vereiste kwalificaties heeft en die daartoe is aangewezen;
b) telkens wanneer zich een belangenconflict voordoet met de Maatschappij, zonder afbreuk te doen aan
de procedure bepaald in punt 4 hierna ingeval van onenigheid betreffende de regeling van een
schadegeval.
In het kader van deze waarborg wordt ieder ander persoon die de nodige kwalificaties heeft om de
belangen van de verzekerde te verdedigen, in de mate waarin de wet betreffende de procedure dit
toestaat, gelijkgesteld met een advocaat. De verzekerde verbindt zich ertoe de Maatschappij in te lichten
betreffende de identiteit van zijn advocaat, alvorens contact met deze laatste op te nemen, behalve in
geval van gerechtvaardigde hoogdringendheid en te antwoorden op iedere vraag naar informatie
betreffende de evolutie van de zaak.
In geval van belangenconflicten, zal de Maatschappij de verzekerde inlichten over de rechten die het
desbetreffend artikel hem toekent.
4. Objectiviteitsclausule

Wanneer er een meningsverschil is met FEDELEX betreffende de te volgen gedragslijn voor de regeling
van het schade- geval, kan de verzekerde een advocaat van zijn keuze raadplegen, na betekening door
FEDELEX van haar standpunt of van haar weigering om de stelling van de verzekerde te volgen en
zonder afbreuk te doen aan de mogelijkheid om een gerechtelijke procedure te beginnen.
Indien de advocaat het standpunt van FEDELEX bevestigt, wordt aan de verzekerde de helft van de
kosten en de erelonen van die raadplegingen terugbetaald.
Indien de verzekerde, tegen het advies van die advocaat, op zijn kosten een procedure begint en een
beter resultaat be- reikt dan hetgeen hij bereikt zou hebben wanneer hij het standpunt van FEDELEX
aanvaard had, dan is de Maatschappij verplicht haar dekking te verlenen en de kosten en erelonen van de
raadpleging die ten laste van de verzekerde gebleven zouden zijn, terug te betalen.
Indien de geraadpleegde advocaat de stelling van de verzekerde bevestigt, is de Maatschappij, ongeacht
de afloop van de
procedure, verplicht haar dekking te verlenen, met inbegrip van de kosten en erelonen van de raadpleging.

Artikel 12

Overlijden van de verzekerde

Als een verzekerde overlijdt, terwijl een schadegeval waarbij hij betrokken was, eerder aangegeven werd bij de
Maatschappij, dan zijn de waarborgen die voortvloeien uit dit schadegeval, verworven ten gunste van zijn
rechthebbenden.
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AFDELING III GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN VOOR AFDELINGEN I EN II
Artikel 13

Verzekerde bedragen

a) De bedragen van de waarborg in burgerlijke aansprakelijkheid, voorzien in Afdeling I van het contract, zijn

beperkt, per schadeverwekkend feit, tot 26.442.133 EUR voor de schade die voortvloeit uit de lichamelijke
letsels en tot 3.869.580 EUR voor de materiële schade.
b) Het bedrag van de basiswaarborgen van de rechtsbijstand, voorzien in Afdeling II van het contract, is
beperkt tot 25.000 EUR per schadegeval.
c) Het bedrag van de aanvullende dekkingen van de rechtsbijstand, voorzien in Afdeling II van het
contract, is beperkt tot
6.250 EUR per schadegeval.
In Afdeling I wordt per schadeverwekkend feit een eigen risico van 263,84 EUR toegepast voor de materiële
schade. Dit eigen risico is noch afkoopbaar, noch verzekerbaar.
De verzekerde bedragen in Afdeling I en het eigen risico in Afdeling I zijn gekoppeld aan de evolutie van de
index van de consumptieprijzen, waarbij de basisindex die van december 2019 is, namelijk 254,67 (op basis
100 in 1981).
De toegepaste index bij een schadeverwekkend feit is die van de maand voorafgaand aan het optreden van
het schadeverwek kend feit.
De Maatschappij betaalt de reddingskosten, de intresten op de in hoofdsom verschuldigde schadevergoeding,
de kosten betref- fende burgerlijke rechtsvorderingen, alsook de honoraria en de kosten van de advocaten en
deskundigen.
Boven het verzekerde totaalbedrag worden deze intresten en kosten beperkt tot:
1. 703.670,47 EUR wanneer het verzekerde totaalbedrag lager is dan of gelijk is aan 3.518.352,30 EUR;
2. 703.670,47 EUR plus 20 % van het deel van het verzekerde totaalbedrag wanneer dit tussen 3.518.352,30

EUR en 17.591.761 EUR ligt;
3. 3.518.352,30 EUR plus 10 % van het deel van het verzekerde totaalbedrag boven 17.591.761 EUR, met

een maximumbedrag van 14.073.409 EUR aan reddingskosten, intresten en kosten.
Het bedrag van deze kosten is geïndexeerd overeenkomstig het indexcijfer van de consumptieprijzen, met als
basis het indexcijfer van december 2019, namelijk 188,26 (op basis 100 in 1988).

Artikel 14

Territoriale draagwijdte

Voor zover de Verzekeringsnemer zijn gewone verblijfplaats heeft in België, geldt de waarborg overal ter
wereld (met uitzondering van de waarborg met betrekking tot het gebruik van een recreatieve bestuurde
luchtvaartuigen zoals beschreven in artikel 3, B.5 die beperkt is tot Europa
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Artikel 15

Aangifte van schadegevallen

Wanneer zich een gebeurtenis voordoet die aanleiding kan geven tot de waarborg van het contract, moet dit
onmiddellijk gemeld worden aan de Maatschappij en uiterlijk binnen de acht werkdagen na de gebeurtenis.
De Verzekeringsnemer moet zonder verwijl aan de Maatschappij alle nuttige inlichtingen verstrekken en
antwoorden op de vragen die hem gesteld worden.
Indien de Verzekeringsnemer deze verplichtingen niet nakomt, dan heeft de Maatschappij niet alleen het
recht een vermindering van haar prestatie te verlangen tot beloop van de schade die zij geleden heeft, maar,
in geval van bedrieglijk opzet, kan zij zelfs haar dekking weigeren.
Artikel 16

Premies

a) Aanvang van de waarborg - Betaling van de eerste premie.

De overeenkomst is rechtsgeldig op grond van het akkoord tussen de partijen. De waarborg vangt aan op
de in de bijzondere voorwaarden bepaalde datum en ten vroegste na betaling van de eerste premie, tenzij
anders is overeengekomen.
De premies zijn jaarlijks en vooruit betaalbaar.
b) Niet-betaling van de premie.

De Maatschappij kan bij niet-betaling van de andere dan de eerste premie de dekking van de
overeenkomst schorsen of op- zeggen indien de Verzekeringsnemer in gebreke is gesteld bij
deurwaardersexploot of bij een ter post aangetekende brief.
De schorsing van de dekking of de opzegging gaan in na het verstrijken van een termijn van 15 dagen, te
rekenen vanaf de dag volgend op de betekening of de afgifte ter post van de aangetekende brief.
De betaling van de achterstallige premies maakt een einde aan de schorsing. Onder betaling verstaat men
de ontvangst door de Maatschappij van de verschuldigde bedragen.
c) Wijziging van het tarief en van de verzekeringsvoorwaarden.

Indien de Maatschappij haar tarief wijzigt, heeft zij het recht het tarief van het huidige contract te wijzigen
vanaf de volgende jaarlijkse vervaldag.
Indien de Verzekeringsnemer hiervan tenminste vier maanden vóór de jaarlijkse vervaldag van zijn
verzekeringscontract in kennis wordt gesteld, mag hij zijn contract alsnog opzeggen ten minste drie
maanden voor deze vervaldag. Hierdoor komt het contract ten einde op deze vervaldag.
Indien de Verzekeringsnemer minder dan vier maanden vóór de jaarlijkse vervaldag van zijn
verzekeringsovereenkomst van de wijziging in kennis wordt gesteld, mag hij de overeenkomst opzeggen
binnen een termijn van drie maanden te rekenen
vanaf de dag van die kennisgeving. In dat geval zal het contract een einde nemen na het verstrijken van
een termijn van een maand te rekenen van de dag die volgt op de afgifte ter post van de aangetekende
brief, maar ten vroegste op de datum van de jaarlijkse vervaldag die volgt na de kennisgeving van de
wijziging.
De hierboven vermelde beginselen inzake tariefwijziging zijn eveneens van toepassing bij wijziging van de
verzekeringsvoorwaarden.
De mogelijkheid tot opzegging voorzien hierboven bestaat niet wanneer de wijziging van het tarief of van de
verzekeringsvoorwaarden voortvloeit uit een wettelijke of reglementaire bepaling.
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d) Indexeringsclausule.

De commerciële premie bepaald voor het gedeelte van de overeenkomst dat overeenkomt met de minimale
dekkingsvoorwaarden opgelegd bij het K.B. van 12 januari 1984 ondergaat op de jaarlijkse
premievervaldatum een wijziging naar verhouding van:
1. het indexcijfer van de consumptieprijzen opgesteld door het Ministerie van Economische Zaken (of elk

ander indexcijfer dat dit Ministerie daarvoor in de plaats stelt) van kracht voor de maand november van
het jaar dat voorafgaat aan de jaarlijkse premievervaldatum (jaar n - 1) tot
2. het indexcijfer van de consumptieprijzen van november van het jaar dat voorafgaat aan het onder 1.
hierboven bedoelde (jaar n - 2).
Deze wijziging zal bij ministeriële beslissing worden vastgelegd.
Artikel 17

Duur van de overeenkomst

De looptijd van de overeenkomst bedraagt 1 jaar.
Behalve wanneer één van de partijen zich er tegen verzet minstens drie maand vóór de vervaldag van de
overeenkomst wordt ze stilzwijgend verlengd voor opeenvolgende periodes van één jaar.
Artikel 18

Opzegging

De overeenkomst kan opgezegd worden bij deurwaardersexploot, per aangetekende brief of door afgifte van
de opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs. Behoudens in het geval bedoeld in artikel 16 b), c) en 17, heeft de
opzegging uitwerking na het verstrijken van een termijn van één maand, te rekenen vanaf de dag volgend op
de betekening of de datum van het ontvangstbewijs of in het geval van een aangetekende brief te rekenen van
de dag die volgt op de afgifte ter post.
Zonder af te wijken van de overige bepalingen voorzien in de overeenkomst kunnen de Maatschappij en de
Verzekeringsnemer de overeenkomst eveneens opzeggen na iedere aangifte van schadegeval, maar uiterlijk
één maand na de uitbetaling of de wei- gering van uitbetaling van vergoeding.
De opzegging wordt van kracht ten vroegste drie maanden te rekenen van de dag volgend op de betekening,
de dag volgend op de datum van het ontvangstbewijs of, ingeval van een aangetekende zending, te rekenen
van de dag die volgt op zijn afgifte.
Evenwel kan zij van kracht worden één maand te rekenen van de dag volgend op de betekening, de dag
volgend op de datum van het ontvangstbewijs of, ingeval van een aangetekende zending, te rekenen van de
dag die volgt op zijn afgifte, indien de Ver- zekeringsnemer één van zijn verplichtingen, ontstaan door het
schadegeval, niet is nagekomen met de bedoeling de verzekeraar te misleiden. Deze opzegging is onderhevig
aan de voorwaarden voorzien door artikel 86 van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen.
In geval van overgang van het verzekerde belang ten gevolge van het overlijden van de Verzekeringsnemer,
hebben de Maat- schappij en de erfgenamen het recht de overeenkomst op te zeggen. De erfgenamen kunnen
de overeenkomst opzeggen binnen drie maanden en veertig dagen na het overlijden.
De overeenkomst wordt van rechtswege ontbonden indien de Verzekeringsnemer zijn hoofdverblijfplaats
buiten België vestigt.
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Artikel 19

Belastingen

De premie mag enkel worden verhoogd met de jaarlijkse belasting op de verzekeringsovereenkomsten, met de
overeenkomst- en aanhangselkosten, de aan de Verzekeringsnemer opgelegde belastingen.

Artikel 20

Indeplaatsstelling

Door het bestaan van de overeenkomst treedt de Maatschappij:
— tot beloop van de door haar betaalde vergoeding, in de rechten en rechtsvorderingen van de verzekerde
tegen elke persoon die voor het ongeval aansprakelijk is;
— in de rechten van de verzekerde voor de terugvordering van de ten laste genomen kosten, uitgaven en
vergoedingen, onder meer in de vorm van een rechtsplegingsvergoeding.
Indien deze indeplaatsstelling wegens een handeling van de verzekerde niet kan geschieden ten gunste van
de Maatschappij, dan is deze, tot beloop van de bedragen waarvoor de indeplaatsstelling niet kan
plaatsvinden door dit feit:
— ontheven van haar verplichtingen;
— gerechtigd een verhaal uit te oefenen.

Artikel 21

Woonplaats - Briefwisseling

De woonplaats van de contractanten wordt van rechtswege gekozen, namelijk die van de Maatschappij op
haar zetel te Brussel en die van de Verzekeringsnemer op het in de overeenkomst vermelde of later betekende
adres.
Elke betekening wordt geacht geldig aan deze adressen te zijn gedaan, zelfs jegens erfgenamen of
rechthebbenden van de verzekerde, zo lang deze aan de Maatschappij geen adreswijziging betekend
hebben.
Wanneer een poststuk door de Maatschappij aan de verzekerde verzonden wordt geldt dat de inhoud van de
brief door de dossiers en bescheiden van de Maatschappij bewezen is. Het ontvangstbewijs van de post geldt
als bewijs van de zending.

Artikel 22

Geschillen

Geschillen die tussen de partijen kunnen ontstaan zullen overeenkomstig artikel 628,10° van het Gerechtelijk
Wetboek aan de bevoegde rechter van de laatste officieel bekende woonplaats van de Verzekeringsnemer
worden voorgelegd.

Artikel 23

Ingebrekestelling

Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de verzekerde door een aangetekend schrijven waarin de te
verrichten prestatie ver- meld is, in gebreke kan worden gesteld.
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TEKST VAN DE ARTIKELEN VAN HET BURGERLIJK WETBOEK WAARVAN SPRAKE IN DEZE
OVEREENKOMST

Artikel 544
Eigendom is het recht om op de meest volstrekte wijze van een zaak het genot te hebben en daarover te
beschikken, mits men er geen gebruik van maakt dat strijdig is met de wetten of met de verordeningen.
Artikel 1382
Elke daad van de mens, waardoor aan een ander schade wordt veroorzaakt, verplicht degene door wiens
schuld de schade is ontstaan, deze te vergoeden.
Artikel 1383
Ieder is aansprakelijk niet alleen voor de schade welke hij door zijn daad, maar ook voor die welke hij door zijn
nalatigheid of door zijn onvoorzichtigheid heeft veroorzaakt.
Artikel 1384
Men is aansprakelijk niet alleen voor de schade welke men veroorzaakt door zijn eigen daad, maar ook voor die
welke veroorzaakt wordt door de daad van personen voor wie men moet instaan, of van zaken die men onder
zijn bewaring heeft.
De vader en de moeder zijn aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door hun minderjarige kinderen.
De meesters en zij die anderen aanstellen, voor de schade door hun dienstboden en aangestelden veroorzaakt
in de bediening waartoe ze hen gebezigd hebben.
De onderwijzers en de ambachtslieden, voor de schade door hun leerlingen en leerjongens veroorzaakt
gedurende de tijd dat dezen onder hun toezicht staan.
De hierboven geregelde aansprakelijkheid houdt op, indien de ouders, onderwijzers en ambachtslieden
bewijzen dat zij de daad welke tot die aansprakelijkheid aanleiding geeft, niet hebben kunnen beletten.
Artikel 1385
De eigenaar van een dier, of, terwijl hij het in gebruik heeft, degene die zich ervan bedient, is aansprakelijk
voor de schade die door het dier is veroorzaakt, hetzij het onder zijn bewaring stond, dan wel verdwaald of
ontsnapt was.
Artikel 1386
De eigenaar van een gebouw is aansprakelijk voor de schade door de instorting ervan veroorzaakt, wanneer
deze te wijten is aan verzuim van onderhoud of aan een gebrek in de bouw.
Artikel 1386bis
Wanneer aan een ander schade wordt veroorzaakt door een persoon die zich in staat van krankzinnigheid
bevindt, of in een staat van ernstige geestesstoornis of zwakzinnigheid die hem voor de controle van zijn
daden ongeschikt maakt, kan de rechter hem veroordelen tot de gehele vergoeding of tot een gedeelte van
de vergoeding waartoe hij zou zijn gehouden indien hij de controle van zijn daden had.
De rechter doet uitspraak naar billijkheid, rekening houdende met de omstandigheden en met de toestand van
de partijen.
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