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Voor zover zij niet in tegenstrijd zijn met de volgende beschikkingen zijn de algemene voorwaarden van de
polis burgerechtelijke aansprakelijkheid (ref. 8600-040452AN-01/05) van toepassing. De bijzondere
voorwaarden vervolledigen deze algemene en administratieve bepalingen en herroepen ze voor zover ze
ermee strijdig zouden zijn.

HOOFDSTUK 1: BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

Drempel van
tussenkomst

Minimum bedrag - in hoofdsom - onder hetwelk wij geen enkele tussenkomst moeten verlenen

Maatschappij

De verzekeraars die de bijzondere voorwaarden ondertekenen. Wanneer de bijzondere voorwaarden
ondertekend zijn door een algemene agent, handelend in naam en voor rekening van de verzekeraar(s),
vertegenwoordigt de algemene agent die verzekeraars, zonder persoonlijk gehouden te zijn door de
overeenkomst. Al de in de overeenkomst voorziene kennisgevingen, mededelingen en aangiftes aan en/of
door de maatschappij zijn gericht aan of door de algemene agent. Tussen de verzekeraars onderling is er
geen solidariteit.
De maatschappij wordt in deze algemene voorwaarden omschreven als “wij”.

Wachttijd

Periode die aanvang neemt op de aanvangsdatum van de overeenkomst en gedurende dewelke geen
enkele tussenkomst van ons verworven is.

Schadegeval

1. Realisatie van de gebeurtenis die onze waarborg in het geding zou kunnen brengen en die de
verzekerde ertoe aanzet zijn rechten te laten gelden als eiser of verweerder, hetzij in een gerechtelijke,
administratieve of andere procedure, hetzij buiten elke procedure, behoudens wanneer de verzekerde
doelbewust de omstandigheden heeft laten ontstaan die tot de realisatie van deze gebeurtenis aanleiding
gegeven hebben.
2. In geval van extracontractueel burgerrechtelijk verhaal, wordt het zich voordoen van een schadegeval
bepaald op het ogenblik dat er zich een schadeverwekkend feit voordoet.
In elk ander geval, wordt het zich voordoen van een schadegeval bepaald op het ogenblik dat de
verzekerde, de tegenpartij of een derde begint of wordt verondersteld begonnen te zijn met het overtreden
van een wettelijke of contractuele verplichting of voorschrift.
3. Wordt beschouwd als één en hetzelfde schadegeval, het geheel van alle geschillen en betwistingen die
voortvloeien uit hetzelfde feit, ongeacht het aantal verzekerden of derden.
Wordt beschouwd als één en hetzelfde schadegeval, het geschil of de betwisting of het geheel van
geschillen en betwistingen die voortvloeien uit meerdere feiten maar waartussen enig verband bestaat.

Derde

Alle andere personen dan de verzekerden.

HOOFDSTUK 2: VOORWERP VAN DE OVEREENKOMST
1. Preventie en juridische informatie
Ter voorkoming van elk schadegeval, informeren wij de verzekerde over zijn rechten en over de
maatregelen die nodig zijn om zijn belangen te beschermen.
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2. Minnelijke en/of juridische verdediging van de juridische belangen
In het kader van de door de verzekeringsnemer gekozen dekking, verbinden wij ons er toe om, aan de
voorwaarden van het huidige overeenkomst, de verzekerde bij te staan in geval van schadegeval ontstaan
in de loop van de overeenkomst om zijn rechten te doen gelden in der minne of, indien nodig, door een
geëigende procedure, door hem haar diensten te verlenen en de kosten ten laste te nemen die eruit
voortvloeien.

Art.1:

Wie is verzekerd en in welke omstandigheden?
1. Wie is verzekerd en in welke omstandigheden?
Indien de verzekeringsnemer een natuurlijke persoon is, dan zijn verzekerd:
- de verzekeringsnemer, dit wil zeggen de natuurlijke persoon die de polis onderschreven heeft. De
verzekeringsnemer wordt in deze Algemene Voorwaarden omschreven als ‘u’;
- zijn aangestelden en medewerkers tijdens de uitvoering van hun werk voor rekening van de
verzekeringsnemer; de aangestelden en medewerkers zijn slechts gedekt voor “Extracontractueel burgerlijk
verhaal” (artikel 2.1), “Strafrechtelijke verdediging” (artikel 2.2) en “Burgerlijke verdediging” (artikel 2.3).
Indien de verzekeringsnemer een rechtspersoon is (vennootschap), dan zijn verzekerd:
- de verzekeringsnemer in de hoedanigheid van rechtspersoon;
- zijn wettelijke en statutaire vertegenwoordigers in de uitoefening van hun mandaat;
- zijn aangestelden en medewerkers tijdens de uitvoering van hun werk voor rekening van de
verzekeringsnemer; de aangestelden en medewerkers zijn slechts gedekt voor “Extracontractueel burgerlijk
verhaal” (artikel 2.1), “Strafrechtelijke verdediging” (artikel 2.2) en “ Burgerlijke verdediging” (artikel 2.3).
2. In welke omstandigheden bent u verzekerd?
U bent verzekerd in het kader van de beroepsactiviteiten gepreciseerd in de bijzondere voorwaarden zoals
deze gereglementeerd zijn door de wetten en reglementen, in de hoedanigheid van eigenaar en gebruiker
van de maatschappelijke zetel en /of van de exploitatiezetel(s) van uw onderneming, vermeld in diezelfde
bijzondere voorwaarden.
De waarborg is niet van toepassing op conflicten die voortvloeien uit het privé-leven, zelfs indien deze
situaties gevolgen hebben voor de in de bijzondere voorwaarden opgenomen activiteit.
3. Welke elementen geven recht op een waarborg?
De waarborg wordt verleend telkens als de gebeurtenis past in het kader van een verzekerd gevaar en
deze gebeurtenis niet opgenomen is in de uitsluitingen. Indien een schadegeval tegelijkertijd meerdere
verzekerde gevaren teweegbrengt, wordt onze waarborg verleend voor zover al deze materies verzekerd
zijn.

HOOFDSTUK 3: BASISWAARBORG – EXPLOITATIE
De waarborg is steeds beperkt tot de schadegevallen die het rechtstreekse gevolg zijn van de wettelijke
uitoefening van de beroepsactiviteit.

Art. 2:

Gedekte schadegevallen
1. Het extracontractueel burgerlijk verhaal
De waarborg wordt verleend bij schadegeval met betrekking tot een extracontractueel burgerlijk verhaal met
als doel een schadevergoeding voor de verzekerde te bekomen, in het kader van zijn beroepsactiviteiten,
voor elke schade die voortvloeit uit lichamelijke letsels of schade aan goederen die door deze laatste
geleden is en veroorzaakt is door een derde.
De hierboven vermelde schade aan goederen betreft tevens het professionele gebouw of lokaal dat als
belangrijkste exploitatiezetel dient.
In de waarborg is inbegrepen, de burgerlijke partijstelling en het opgeven van de benadeelde persoon voor
de strafrechtbank voor elke schade die door een verzekerde geleden is onder de hierboven beschreven
voorwaarden.
2. De strafrechtelijke verdediging
De waarborg wordt verleend bij schadegeval met betrekking tot de strafrechtelijke verdediging van de
verzekerde wanneer deze vervolgd wordt wegens inbreuk op de wetten, arresten, decreten en/of
reglementen, evenwel met uitzondering van de tenlasteleggingen betreffende opzettelijke inbreuken, met
inbegrip van het professionele gebouw van de belangrijkste exploitatiezetel. Het gratieverzoek is eveneens
gedekt voor zover het schadegeval dat de strafrechtelijke verdediging van de verzekerde met zich
meebrengt zelf gedekt is.

blz. 4 van 14

BDM CON_BA UITBATING-RB-A96 963A05_N

Voor als opzettelijk beschouwde inbreuken wordt de waarborg verleend wanneer de beslissing (vrijspraak
van de verzekerde of beschikking van buitenvervolgingstelling van de Raadkamer) kracht van gewijsde
verkregen heeft.
Voor de schatting van de waarborg wordt uitdrukkelijk verwezen naar de vordering van het Parket of de
dagvaarding.
De waarborg wordt nooit verleend in geval van misdrijven of gecorrectionaliseerde misdrijven.
3. De burgerlijke verdediging
De waarborg wordt verleend bij schadegeval met betrekking tot de extracontractuele of contractuele
burgerlijke verdediging van de verzekerde tegen een schadevordering ingesteld door een derde in geval
van belangenconflict met zijn verzekeraar burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waarvan het contract noch
opgezegd, noch opgeschort is.

Art. 3:

Verzekerde prestaties
1. Ons tussenkomstplafond:
Volgens de vermelding in de bijzondere voorwaarden, zijn ofwel de formule A ofwel de formule B van
toepassing:
Formule A
“Extracontractueel burgerlijk verhaal” (artikel 2.1):
12.500 € per schadegeval
“Strafrechterlijke verdediging” (artikel 2.2):
12.500 € per schadegeval
“Strafrechterlijke borgtocht” (artikel 3.2.4):
5.000 € per schadegeval
Formule B
“Extracontractueel burgerlijk verhaal” (artikel 2.1):
37.500 € per schadegeval
“Strafrechterlijke verdediging” (artikel 2.2):
37.500 € per schadegeval
“Burgerlijke verdediging” (artikel 2.3):
6.875 € per schadegeval
“Insolventie van aansprakelijke derde” (artikel 3.2.3):
6.875 € per schadegeval
“Strafrechterlijke borgtocht” (artikel 3.2.4):
6.875 € per schadegeval
2. Onafhankelijk van de kosten voor haar eigen diensten die ze gemaakt heeft om het schadegeval in der
minne te regelen, nemen wij op ons tot de in artikel 3.1 vermelde bedragen:
2.1. De gemaakte kosten:
De kosten gemaakt voor de verdediging van de rechtsbelangen van de verzekerde, dit wil zeggen:
- de honoraria en kosten van de advocaat, gerechtsdeurwaarder, expert, …
- de kosten voor de gerechtelijke, administratieve of andere procedure die ten laste van de verzekerde zijn,
met inbegrip van de kosten en honoraria die voortvloeien uit een uitvoeringprocedure en de kosten met
betrekking tot de strafrechtelijke instantie.
2.2. De verplaatsings- en verblijfskosten:
De verplaatsingskosten door middel van het openbaar vervoer (per vliegtuig – economy class of per trein –
1e klasse) en de verblijfskosten (hotelverblijf met een maximum van 100 € per dag en per verzekerde) die
noodzakelijk zijn ingevolge de verschijning van de verzekerde in het buitenland in de hoedanigheid van
beschuldigde, indien deze verschijning wettelijk verplicht is en opgelegd wordt door een gerechtelijke
beslissing of in de hoedanigheid van slachtoffer, indien de verzekerde zich dient aan te bieden bij een door
de rechtbank aangestelde expert, met een plafond van 1.875 € per schadegeval.
2.3. Insolventie van de aansprakelijke derde:
Wanneer tengevolge een gedekt schadegeval, in toepassing van de waarborg “Het extra contractueel
burgerlijk verhaal” (artikel 2.1), een verzekerde schade ondervindt die veroorzaakt is door een behoorlijk
geïdentificeerde aansprakelijke derde, die insolvent verklaard is, betalen wij, tot het in artikel 3.1 bepaalde
bedrag, de vergoedingen die de aansprakelijke derde verschuldigd is in de mate dat geen enkel publiek of
privé-organisme er aansprakelijk kan voor gesteld worden.
Indien de verzekerde de omvang of de vaststelling van de schade weigert, is onze prestatie enkel verplicht
op basis van een definitieve beslissing die aan de verzekerde de vergoeding van de schade die uit dit
schadegeval voortvloeit verleent.
In geval van diefstal, poging tot diefstal, vandalisme of geweldpleging wordt de waarborg niet verleend. Wij
staan de verzekerde echter bij om een dossier in te dienen bij het hulpfonds voor slachtoffers van
opzettelijke geweldpleging.
2.4.Strafrechtelijke borgtocht
Indien ten gevolge van een schadegeval in het buitenland dat door onze overeenkomst gedekt is, de
verzekerde in voorlopige hechtenis gehouden wordt en indien voor zijn invrijheidsstelling een borgsom
geëist wordt, schieten wij deze voor, tot het in artikel 3.1 vermelde bedrag van de strafrechtelijke borgsom
die door de buitenlandse overheid geëist wordt voor de invrijheidsstelling van de verzekerde.

blz. 5 van 14

BDM CON_BA UITBATING-RB-A96 963A05_N

HOOFDSTUK 4: OPTIONELE WAARBORGEN I VERZEKERINGEN
De “Optionele waarborgen I verzekeringen” zijn slechts van toepassing voor zover ze uitdrukkelijk vermeld
zijn in de bijzondere voorwaarden van de overeenkomst.

Art. 4:

Gedekte schadegevallen
1. Schadegeval contractueel verzekering
De waarborg wordt verleend voor de verdediging van de belangen van de verzekerde, voortkomend uit
geschillen gebonden aan de interpretatie en de uitvoering van een verzekeringspolis, onderschreven door
de verzekerde, in rechtstreeks verband met zijn beroepsactiviteit, met uitzondering van de geschillen met
betrekking tot de terugvordering van premies, taksen, kosten en opzeggingsvergoedingen ten laste van de
verzekerde.
Wat het luik professionele BA, BA Uitbating en BA objectieve brand, explosie (BA Onderneming, BA
Toevertrouwde Goederen, BA producten) betreft, is enkel de waarborg “De burgerlijke verdediging” (artikel
3) van toepassing.
Wat het luik brand en aanverwante gevaren betreft is de waarborg beperkt tot de helft van het bedrag van
de prestatie voorzien in artikel 5.1, enkel indien de waarborg “Tegenexpertise na brand’ (artikel 4.2) samen
met deze waarborg aangewend wordt.
2. Tegenexpertise na brand
De waarborg wordt verleend bij schadegeval met betrekking tot de verdediging van de belangen van de
verzekerde wat betreft het bepalen van de schade voortvloeiend uit een schadegeval dat een
verzekeringscontract “brand en aanverwante gevaren” treft, waardoor het vastgoed gedekt is, of het
gedeelte van het vastgoed waar de verzekerde zijn beroepsactiviteit uitoefent, zoals gepreciseerd in de
bijzondere voorwaarden.
Deze waarborg wordt enkel verleend voor de belangrijkste exploitatiezetel; de andere zetels zijn slechts
gedekt indien ze uitdrukkelijk vermeld zijn in de bijzondere voorwaarden.
De belangrijkste exploitatiezetel wordt contractueel beschouwd als diegene die gevestigd is op het adres
van de verzekeringsnemer, vermeld in de bijzondere voorwaarden.

Art. 5:

Verzekerde prestaties
1. Ons tussenkomstplafond:
“Schadegeval Contractueel Verzekeringen (artikel 4.1):
6.875 € per schadegeval
“Tegenexpertise na brand” (artikel 4.2)
a. Indien het verzekerde kapitaal in de verzekeringspolis “brand” lager ligt dan of gelijk is aan 375.000 €(*):
6.250 € per schadegeval
b. Indien het verzekerde kapitaal in de verzekeringspolis “brand” lager ligt dan of gelijk is aan 625.000 €(*):
8.750 € per schadegeval
c. Indien het verzekerde kapitaal in de verzekeringspolis “brand” hoger ligt dan 625.000 €(*):
12.500 € per schadegeval
(*) aan de index ABEX 490
Onze tussenkomst met betrekking tot de honoraria en de kosten van de tegenexpert, die aangesteld is om
de verzekerde bij te staan, is evenwel beperkt, per schijf, tot het percentage van het bedrag van de schade
aan het verzekerde goed en wordt als volgt vastgesteld:
- Schade lager dan of gelijk aan 25.000 €:
5% BTW inbegrepen
- Schade hoger dan 25.000 € en lager dan of gelijk aan 62.500 €:
4% BTW inbegrepen
- Schade hoger dan 62.500 € en lager dan of gelijk aan 100.000 €:
3% BTW inbegrepen
- Schade hoger dan 100.000 € en lager dan of gelijk aan 162.500 €:
2% BTW inbegrepen
- Schade hoger dan 162.500 €:
1% BTW inbegrepen
Het schadebedrag waarnaar hierboven verwezen wordt, hangt af van het definitief vastgestelde bedrag van
de schade aan het verzekerde goed, alle taksen inbegrepen, op het einde van de evaluatieverrichtingen
(minnelijke tegenexpertise of in het kader van een gerechtelijke expertise).
2. Onafhankelijk van de kosten van onze eigen diensten gemaakt om het schadegeval in der minne te
regelen, nemen wij ten laste, tot de in artikel 5.1 vermelde bedragen, de kosten gemaakt voor de
verdediging van de rechtsbelangen van de verzekerde, dwz:
- de honoraria en kosten van de advocaat, deurwaarder, expert, …
- de kosten voor de gerechtelijke, administratieve of andere procedure die ten laste van de verzekerde is,
met inbegrip van de kosten en honoraria die voortvloeien uit een uitvoeringsprocedure en de kosten met
betrekking tot de strafrechtelijke instantie.
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Art. 6:

Wachttijd
De waarborg wordt verleend na een termijn van 3 maanden voor de waarborg “Contractueel
Verzekeringen” (artikel 4.1). De wachttijd loopt vanaf de aanvang van de overeenkomst.

HOOFDSTUK 5: OPTIONELE WAARBORGEN II ADMINISTRATIEVE
De “Optionele waarborgen II Administratieve” zijn slechts van toepassing voor zover ze uitdrukkelijk
vermeld worden in de bijzondere voorwaarden van de polis.

Art. 7:

Gedekte schadegevallen
1. Sociaal recht (arbeidsrecht en sociaal zekerheidsrecht)
De waarborg wordt verleend bij schadegeval met betrekking tot het sociaal recht dat, onder Belgisch recht,
onder de bevoegdheid van de arbeidsrechtbanken valt, met uitsluiting van de conflicten inzake collectieve
arbeidsbetrekkingen, collectief ontslag of sluiting van de onderneming.
Bij verdenking van sociale fraude en/of instelling van een strafonderzoek kunnen wij onze tussenkomst
uitstellen tot het strafonderzoek afgesloten is en, desgevallend, bij strafvervolgingen, tot op het ogenblik dat
het geding afgesloten wordt met een in kracht van gewijsde gegane beslissing.
2. Fiscaal recht
De waarborg wordt verleend bij schadegeval dat u confronteert met de Belgische belastingsoverheid inzake
inkomsten die voortkomen uit beroepsactiviteiten die in België uitgeoefend werden als loontrekkende of
zelfstandige en voor zover u uitsluitend in België belast wordt.
De waarborg wordt slechts verleend vanaf het ogenblik dat een verhaal ingediend kan worden voor de
bevoegde Belgische rechtbank, en dit na definitieve mislukking van de pogingen tot minnelijke schikking
met de belastingsoverheid.
In geval van verdenking van fiscale fraude of instelling van een strafonderzoek, kunnen wij onze
tussenkomst uitstellen tot het strafonderzoek afgesloten is en, desgevallend en bij strafvervolging, tot op het
ogenblik dat het geding afgesloten wordt met een in kracht van gewijsde gegane beslissing.
3. Administratief recht
De waarborg wordt verleend bij schadegeval met betrekking tot rechtsbijstand voor alle beroepsgeschillen
voor de gerechtelijke en administratieve instanties, met inbegrip van de procedures voor de Raad van
State.
4. Disciplinair recht
De waarborg wordt verleend bij schadegeval met betrekking tot de rechtsbijstand voor alle geschillen
inzake een disciplinair orgaan (Orde, Instituut…) opgericht door een wet of een reglement.

Art. 8:

Verzekerde prestaties
1. Ons tussenkomstplafond:
“Sociaal recht” (artikel 7.1):
6.875 € per schadegeval
“Fiscaal recht” (artikel 7.2):
6.875 € per schadegeval
“Administratief recht” (artikel 7.3):
6.875 € per schadegeval
“Disciplinair recht” (artikel 7.4):
6.875 € per schadegeval
Indien meerdere verzekerden evenwel een verhaal instellen tegen eenzelfde disciplinaire beslissing (in het
kader van de waarborg bedoeld in artikel 7.4. of tegen eenzelfde administratieve beslissing (in het kader
van de waarborg bedoeld in artikel 7.3. om hun persoonlijke belangen te verdedigen, komen wij
proportioneel tussen in de kosten die ten laste van de verzekerden zijn, maar tot een bedrag dat gelijk is
aan twee maal het hierboven voorziene tussenkomstplafond per schadegeval.
2. Onafhankelijk van de kosten voor onze eigen diensten die wij gemaakt hebben om het schadegeval in
der minne te regelen, nemen wij op ons, tot de in artikel 8.1 vermelde bedragen, de kosten gemaakt voor
de verdediging van de rechtsbelangen van de verzekerde, dwz:
- de honoraria en de kosten van de advocaat, gerechtsdeurwaarder, expert, …;
- de kosten voor de gerechtelijke, administratieve of andere procedure die ten laste van de verzekerde zijn,
met inbegrip van de kosten en honoraria die voortvloeien uit de uitvoeringsprocedure en met betrekking tot
de strafrechtelijke instantie.

Art. 9:

Wachttijd
1. De waarborg wordt verleend na een wachttijd van 3 maanden voor de waarborgen “Sociaal recht” (artikel
7.1), “Administratief recht” (artikel 7.3) en “Disciplinair recht” (artikel 7.4).
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2. De waarborg wordt verleend na een termijn van 12 maanden voor de waarborg “Fiscaal Recht” (artikel
7.2).
3. De wachttijd loopt vanaf de inwerkingtreding van de polis.

HOOFDSTUK 6: OPTIONELE WAARBORGEN III ONROEREND
De “Optionele waarborgen III Onroerend” zijn slechts van toepassing voor zover ze uitdrukkelijk vermeld
worden in de bijzondere voorwaarden van de overeenkomst.

Art. 10: Gedekte schadegevallen
1. Schadegeval Contractueel Huur
De waarborg wordt verleend voor de verdediging van de belangen van de verzekerde in geval van geschil,
voortkomend uit een huurcontract betreffende het vastgoed of het gedeelte van het vastgoed waar de
verzekerde zijn beroepsactiviteit uitoefent, met uitzondering van de terugvordering of de niet-betaling van
de huurgelden, huurlasten en andere bijkomstigheden van het contract alsook alle gevolgen die er
rechtstreeks of onrechtstreeks uit voortvloeien.
Deze waarborg wordt verleend voor zover de verzekerde niet opzettelijk de omstandigheden heeft laten
gebeuren die dit voorval veroorzaakt hebben.
Deze waarborg wordt enkel verleend voor de belangrijkste exploitatiezetel; de andere zetels zijn slechts
gedekt indien zij vermeld worden in de bijzondere voorwaarden.
De belangrijkste exploitatiezetel wordt contractueel beschouwd als diegene die gevestigd is op het adres
van de verzekeringsnemer, vermeld in de bijzondere voorwaarden.
2. Schadegeval Residueel Gebouw
De waarborg wordt verleend bij schadegeval met betrekking tot het in de bijzondere voorwaarden
gepreciseerd professioneel gebouw voor de volgende gevaren:
- de verdediging van de rechtsbelangen van de verzekerde uitsluitend in verband met de geschillen inzake
de bepaling van de schadevergoeding, het karakter van openbaar nut, het niet-naleven van de procedure,
de verantwoording van de procedure van uitzonderlijke spoed in geval van gehele of gedeeltelijke
onteigening van het verzekerde goed bevolen door de openbare overheid;
- de burengeschillen gebaseerd op artikel 554 van het Burgerlijk Wetboek, voor zover het burengeschil
accidenteel is (dwz voortspruitend uit een toevallige, onopzettelijke en onvoorziene gebeurtenis in hoofde
van de verzekerde);
- de burengeschillen inzake de grenzen van het verzekerde goed;
- de burengeschillen inzake de erfdienstbaarheden die op het verzekerde goed wegen of gevestigd worden
ten gunste van het verzekerde goed.
- de burgerlijke verdediging in geval van belangenconflicten tussen de verzekerde en de verzekeraar die
zijn extra-contractuele burgerrechtelijke aansprakelijkheid dekt omwille van het verzekerde goed voor zover
het verzekeringscontract noch opgezegd noch opgeschort is;
- het contractueel gebouw. De waarborg wordt verleend bij schadegeval inzake het onderhoud of de
herstelling van het verzekerde gebouw;
- de gemeenschappelijke eigendom;
- de aankoop, installatie, onderhoud of de herstelling van goederen die geacht worden onroerend te zijn
door incorporatie;
- fiscaal recht: de waarborg wordt verleend bij schadegeval dat u confronteert met de Belgische
belastingsoverheid inzake inkomsten uit onroerend goed en voor zover u uitsluitend in België belast wordt.
Deze waarborg wordt enkel verleend voor de belangrijkste exploitatiezetel, de andere zetels zijn slechts
gedekt indien zij vermeld worden in de bijzondere voorwaarden.
De belangrijkste exploitatiezetel wordt contractueel beschouwd als diegene die gevestigd is op het adres
van de verzekeringsnemer, vermeld in de bijzondere voorwaarden.

Art. 11: Verzekerde prestaties
1. Ons tussenkomstplafond:
- “Schadegeval contractueel huur – versie I” (artikel10.1):
a. Niveau I van tussenkomst: 1e effectief verzekeringsjaar: de maximum tussenkomst is beperkt tot 1.875 €
per schadegeval en 2.500 € per verzekeringsjaar, met een vrijstelling van 15% op het bedrag van de
verzekerde prestaties;
b. Niveau II van tussenkomst: 2e effectief verzekeringsjaar: de maximum tussenkomst is beperkt tot 2.500 €
per schadegeval en 5.000 € per verzekeringsjaar, met een vrijstelling van 10% op het bedrag van de
verzekerde prestaties;
c. Niveau III van tussenkomst: 3e effectief verzekeringsjaar: de maximum tussenkomst is beperkt tot 6.250
€ per schadegeval en per verzekeringsjaar.
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“Schadegeval Contractueel Huur - versie II” (artikel 10.1): 6.875 € per schadegeval
“Schadegeval Residueel Gebouw” (artikel 10.2): 6.875 € per schadegeval
Stijging met één niveau per verzekeringsjaar zonder schadegeval (maximum niveau III), daling met twee
niveaus (minimum niveau I) per aangegeven schadegeval per verzekeringsjaar.
Onder effectief verzekeringsjaar wordt verstaan 12 voltooide maanden te tellen, voor het eerste jaar, vanaf
de aanvangsdatum van deze speciale voorwaarden en voor de volgende jaren, vanaf de hoofdvervaldag
vastgesteld in de bijzondere voorwaarden.
2. Onafhankelijk van de kosten voor onze eigen diensten die ze gemaakt hebben om het schadegeval in
der minne te regelen, nemen wij op ons, tot de in artikel 11.1 vermelde bedragen, de kosten voor de
verdediging van de rechtsbelangen van de verzekerde, meer bepaald:
- de honoraria en kosten van de advocaat, gerechtsdeurwaarder, expert, …
- de kosten voor de gerechtelijke, administratieve of andere procedure die ten laste van de verzekerde zijn,
met inbegrip van de kosten en honoraria die voortvloeien uit een uitvoeringsprocedure en de kosten met
betrekking tot de strafrechtelijke instantie.

Art. 12: Wachttijd
1. De waarborg wordt verleend na een wachttijd van 3 maanden voor de waarborgen “Schadegeval
Contractueel Huur” (artikel 10.1) en “ Residueel Gebouw “ (artikel 10.2).
2. De wachttijd loopt vanaf de aanvang van de polis.

HOOFDSTUK 7: OPTIONELE WAARBORGEN IV CONTRACTUEEL
De “Optionele waarborgen IV Contractueel” zijn slechts van toepassing voor zover ze uitdrukkelijk vermeld
worden in de bijzondere voorwaarden van de overeenkomst.

Art. 13: Gedekt schadegeval
Algemene contracten:
De waarborg wordt verleend bij schadegeval met betrekking tot de schade die door een verzekerde
geleden werd en voortkomend uit contracten die onderworpen zijn aan het recht van conventionele
verplichtingen inzake de verschaffing van producten en diensten aan de verzekerde, in rechtstreeks
verband met de beroepsactiviteit van de verzekerde, met uitsluiting van de andere waarborgen die door de
overeenkomst worden toegekend en met uitsluiting van de terugvordering van vorderingen.
De waarborg wordt niet verleend bij schadegeval Contractueel voor een gebouw. Deze uitsluiting doet geen
afbreuk aan de toepassing van artikel 10.1.

Art. 14: Verzekerde prestaties
1. Ons tussenkomstplafond:
“Algemene contracten – versie I “(artikel 13):
a. Niveau I van tussenkomst: 1e effectief verzekeringsjaar: de maximum tussenkomst is beperkt tot 1.875 €
per schadegeval en 2.500 € per verzekeringsjaar met een vrijstelling van 15% op het bedrag van de
verzekerde prestaties;
b. Niveau II (van tussenkomst): 2e effectieve verzekeringsjaar – de maximum tussenkomst is beperkt tot
2.500 € per schadegeval en 5.000 € per effectief verzekeringsjaar met een vrijstelling van 10% op het
bedrag van de verzekerde prestaties;
c. Niveau III (van tussenkomst): 3de effectief verzekeringsjaar – de maximum tussenkomst is beperkt tot
6.250 € per schadegeval en per verzekeringsjaar.
“Algemene contracten” (artikel 13): 6.875 € per schadegeval
Stijging met één niveau per verzekeringsjaar zonder schadegeval (maximum niveau II), daling met twee
niveaus (minimum niveau I) per aangegeven schadegeval per verzekeringsjaar.
Onder effectief jaar wordt verstaan, 12 voltooide maanden te tellen vanaf, voor het eerste jaar, de
aanvangsdatum van deze speciale voorwaarden en, voor de volgende jaren, de hoofdvervaldag die
vastgelegd is in de bijzondere voorwaarden.
2. Onafhankelijk van de kosten voor onze eigen diensten die ze gemaakt hebben om het schadegeval in
der minne te regelen, nemen wij op ons, tot de in artikel 14.1 vermelde bedragen, de kosten gemaakt voor
de verdediging van de rechtsbelangen van de verzekerde, namelijk:
- de honoraria en kosten van de advocaat, gerechtsdeurwaarder, expert, …;
- de kosten voor de gerechtelijke, administratieve of andere procedure die ten laste van de verzekerde
blijven, met inbegrip van de kosten en honoraria die voortvloeien uit een uitvoeringsprocedure en de kosten
met betrekking tot de strafrechtelijke instantie.
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Art. 15: Wachttijd
De waarborg wordt verleend na een termijn van 3 maanden voor de waarborg “Algemene contracten”
(artikel 13). De wachttijd loopt vanaf de aanvang van de polis.

HOOFDSTUK 8: NIET-GEDEKTE SCHADEGEVALLEN

Art. 16: Algemene uitsluitingen
1. Zijn uitgesloten, de schadegevallen inzake:
1.1. collectieve arbeidsconflicten, collectieve handelingen, faillissementen, concordaten en sluitingen;
1.2. intellectuele rechten;
1.3. reële rechten;
1.4. financiële beleggingen, het bezit van maatschappelijke aandelen of andere deelnames;
1.5. geschillen inzake borgsom, aval, overname van schulden evenals verzekeringscontracten “borgsom”,
“krediet”, “transport”, “winstderving en permanente algemene kosten”, en alle overeenkomsten die met ons
in het kader van het luik rechtsbijstand gesloten werden;
1.6. de verdediging van de belangen van de verzekeringsnemer en/of de andere personen die verzekerd
zijn als eigenaar, bewaker of bestuurder van voertuigen ter land, ter zee of in de lucht;
1.7. overeenkomsten van exclusieve verkoop, de contracten van handelsvertegenwoordiging;
1.8. recht van concurrentie, van de wetgeving op de prijzen en op handelspraktijken;
1.9. procedures voor internationale of supranationale rechtbanken;
1.10. uw privé-leven (zelfs indien de situaties uit het privé-leven gevolgen hebben voor de
beroepsactiviteit), met inbegrip van de schadegevallen met betrekking tot de huwelijksstelsels, het
personenfamilierecht, het erf- en schenkingsrecht, het testament en met een motorrijtuig, caravan,
motorfiets, bromfiets en elk ander voertuig dat onderworpen is aan de wet van 21/11/1989 op de verplichte
aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen;
1.11. het verenigingsrecht;
1.12. het familierecht, personenrecht en erfrecht;
1.13. de deelname van de verzekerde aan een actie tot verdediging van de collectieve belangen van het
beroep;
1.14. niet-naleving van de normen van voorzichtigheid of van veiligheid, van de wetten, regels en gebruiken
eigen aan de verzekerde activiteiten terwijl de schadelijke gevolgen (schadegevallen) van deze nietnaleving – naar de mening van elke persoon die normaal terzake bevoegd is- vrijwel onvermijdelijk waren;
1.15. de talrijke herhalingen, wegens gebrek aan voorzorgsmaatregelen, van schadegevallen van dezelfde
aard;
1.16. de aanvaarding en de uitvoering van een werk of een opdracht, terwijl de verzekerde zich ervan
bewust was dat hij duidelijk noch over de vereiste bevoegdheid noch over de vereiste technische
bekwaamheid beschikte, noch over de juiste materiële of menselijke middelen om dit werk of deze opdracht
uit te voeren in naleving van zijn verbintenissen en onder de veiligheids- en doeltreffendheidsvoorwaarden
die voor derden toereikend zijn;
1.17. verenigingen, tijdelijke verenigingen, deelnames;
1.18. insolventie van de verzekerde;
1.19. zijn uitgesloten van de waarborgen alle schadegevallen van elke aard die voortvloeien uit of
opgetreden zijn bij het niet-functioneren of slecht functioneren van de informatica- of elektronische
programma’s, systemen en/of toepassingen die verband houden met een foutieve interpretatie van data;
1.20. het recht op conventionele verplichtingen met uitzondering van de artikels 4.1 (Schadegeval
Contractueel Verzekering), 4.2 (Tegenexpertise na brand), 2.4 (Strafrechtelijke borgtocht), 10.1
(Schadegeval Contractueel Huur), 10.2 (Schadegeval Residueel Gebouw) en 13 (Algemene contracten);
1.21. de verkoop, overname, en - zelfs gedeeltelijke - overplaatsing van de onderneming of van de
cliënteel;
1.22. de toepassing van de eigen statuten van de verzekerden of conventies die de verzekerde aan zijn
wettelijke vertegenwoordigers, vennoten of aandeelhouders, alsook zijn dochterondernemingen binden;
1.23. het grondwettelijk recht met inbegrip van het verhaal voor het Arbitragehof;
1.24. syndicale of politieke activiteiten;
1.25. graduele en/of niet-toevallige vervuilingen;
1.26. milieu en urbanisme bij niet-naleving van de wetten en reglementen die van kracht zijn in deze
materie, waarvan elke persoon die normaal terzake bevoegd is kennis heeft of zou moeten gehad hebben.
2. Is uitgesloten van de waarborg, de schadevergoeding ten gevolge van een schadegeval.
3. Zijn uitgesloten van de waarborg, de onroerende materialen, buiten diegene met betrekking tot de
waarborgen “Burgerlijk verhaal” (artikel 2.1), “Strafrechtelijke verdediging” (artikel 2.2) en “Burgerlijke
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verdediging” (artikel 2.3). Deze uitsluiting doet geen afbreuk aan de toepassing van de waarborgen
“Schadegeval Contractueel Huur” (artikel 10.1) en “Schadegeval Residueel Gebouw” (artikel 10.2) indien
deze uitdrukkelijk omschreven zijn in de bijzondere voorwaarden van de polis.
Indien deze waarborgen “Schadegeval Contractueel Huur” (artikel 10.1) en “Schadegeval Residueel
Gebouw” (artikel 10.2) uitdrukkelijk vermeld zijn in de bijzondere voorwaarden van de polis, zijn enkel van
de waarborg uitgesloten, de schadegevallen:
- Inzake, volledig of gedeeltelijk, het recht op mede-eigendom (meer bepaald Hoofdstuk III) met als titel”
“Mede-eigendom” opgenomen in Titel II van boek II van het Burgerlijk Wetboek, alsook elke wettelijke of
reglementaire bepaling die dit aanvult of vervangt, en elke gelijkaardige bepaling van buitenlands recht);
- Inzake de verkoop, de aankoop of het beheer van een verzekerd goed;
- Inzake de bouw, verbouwing of afbraak van het verzekerde goed, aangezien de werken wettelijk en
reglementair onderworpen zijn aan een toelating (bouwvergunning, …) uitgaande van een bevoegde
publieke overheid en/of de tussenkomst van een architect;
- Inzake de inboedel in een contractueel geschil of betwisting van contractuele aard dat voor een
internationale of supranationale rechtbank bepleit wordt.
4. De waarborg is niet verworven indien het schadegeval:
4.1. zich voordoet ter gelegenheid van oproer, burgerlijke opstanden, van alle collectieve daden van
geweld, van politieke, ideologische of sociale inspiratie, al dan niet gepaard gaand met verzet tegen het
gezag of iedere andere gevestigde macht, behalve indien de verzekerde er op geen enkele wijze actief of
vrijwillig deel heeft aan genomen. Wij dienen het bewijs te leveren van het feit dat ons van onze waarborg
vrijstelt;
4.2. zich voordoet ter gelegenheid van een burgeroorlog of van een oorlog, d.w.z. een offensieve of
defensieve actie van een oorlogvoerende macht of elke andere gebeurtenis van militaire aard, behalve
indien de verzekerde er op geen enkele wijze actief of vrijwillig deel heeft aan genomen. Wij leveren het
bewijs van het feit dat ons van onze waarborg vrijstelt;
4.3. zich voordoen ter gelegenheid van opeising onder elke vorm, of van gehele of gedeeltelijke bezetting
van het verzekerde goed door een militaire of een politiemacht of door geregelde of ongeregelde
strijdkrachten;
4.4. veroorzaakt zijn door ieder feit of opeenvolging van feiten van dezelfde oorsprong, mits deze feiten of
bepaalde schade voortkomen van of voortvloeien uit radioactieve, toxische, explosieve of andere
gevaarlijke eigenschappen bij nucleaire brandstof of radioactief afval, of wanneer ze rechtstreeks of
onrechtstreeks voortkomen van een ioniserende stralingsbron;
4.5. rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt zijn door een aardbeving, een instorting, een
aardverschuiving, een overstroming of een andere natuurramp, behalve in het geval dat de
aansprakelijkheid van een derde betrokken is;
4.6. voortvloeien uit een opzettelijke daad van de verzekerde.
De uitsluitingen 4.2, 4.3, en 4.4. vallen weg indien de verzekerde aantoont dat er geen rechtstreeks of
onrechtstreeks oorzakelijk verband is tussen die gebeurtenissen en het schadegeval of wanneer dit
schadegeval gedekt is door een geldend verzekeringscontract of in aanmerking komt voor een
overheidstussenkomst, binnen het kader van de modaliteiten voorzien in de wettelijke beschikking.
5. De waarborg is slechts verworven indien het schadegeval zich voordoet na het ingaan van de
overeenkomst, behoudens indien wij bewijzen dat de verzekerde op het ogenblik van het afsluiten van de
overeenkomst op de hoogte was of redelijkerwijze op de hoogte had kunnen zijn van de feiten die deze
behoeften veroorzaken.
6. De waarborg is niet verworven wanneer:
6.1. de verdediging van de belangen van de verzekerde betrekking heeft op rechten die aan hem
overgedragen werden nadat het schadegeval zich heeft voorgedaan;
6.2. het schadegeval rechten van derden betreft die de verzekerde op zijn eigen naam laat gelden;
6.3. de verzekerde de hoedanigheid heeft van borg of aval;
6.4. de verdediging van de belangen van de verzekerde betrekking heeft op een schuldinning of een
schuldvereffening die de enige foutieve niet-nakoming vormt van contractuele verplichtingen uit hoofde van
de verzekerde of van de derde / schuldenaar is; tevens zijn de gevolgen die eruit voortkomen van de
waarborg uitgesloten.
7. De waarborg is niet verworven in geval van:
7.1. strafvervolgingen voor elk opzettelijk feit van de verzekerde. De waarborg zal nochtans a posteriori
verworven zijn voor de overtredingen en wanbedrijven, indien uit de definitieve gerechtelijke beslissing volgt
dat het opzettelijk feit niet werd weerhouden;
7.2. geschil met ons, behoudens hetgeen voorzien is in artikel 23.
8. De betaling van de gerechtelijke, fiscale, administratieve transactionele boeten en hun toebehoren is van
de waarborg uitgesloten.
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HOOFDSTUK 9: GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN

Art. 17: Toepassingsgebied
1. Inzake “Extracontractueel burgerlijk verhaal” (artikel 2.1), “Het strafrechtelijke verdediging” (artikel 2.2),
“De burgerlijke verdediging” (artikel 2.3) in geval van tegengestelde belangen met de verzekeraar
burgerlijke aansprakelijkheid “Insolventie van de aansprakelijke derde” (artikel 3.2.3), “Strafrechtelijke
borgtocht” (artikel 3.2.4) en “Algemene contracten” (artikel 13), wordt de waarborg toegekend voor
schadegevallen die zich voordoen in een lidstaat van de Europese unie, Zwitserland en Noorwegen
inbegrepen en voor zover de verdediging van uw rechtsbelangen er kan worden uitgevoerd.
2. Voor de andere materies wordt de waarborg toegekend voor de schadegevallen die zich in België
voordoen en voor zover de Belgische rechtbanken bevoegd zijn en voor zover het Belgisch recht van
toepassing is (cumulatieve voorwaarden).

Art. 18: Drempel van tussenkomst
1. Behoudens in geval van extracontractueel burgerlijk verhaal (artikel 2.1) of in geval van strafrechtelijke
verdediging van de verzekerde (artikel 2.2), is onze drempel van tussenkomst 250 € per schadegeval.
2. Onze drempel van tussenkomst is 500 € bij schadegeval dat de waarborg “algemene contracten” (artikel
13) treft.
3. In geval van verhaal voor het Hof van cassatie of zijn equivalent in het buitenland of voor het Europees
Hof van Justitie, is onze drempel van tussenkomst evenwel 1.875 €.

Art. 19: Omvang van de waarborg in de tijd
Wanneer er zich een schadegeval voordoet en u beroep doet op de waarborg, dient u ons schriftelijk en zo
spoedig mogelijk een omstandig relaas te geven, maar ten laatste binnen 12 maanden nadat u er kennis
van genomen heeft of na afloop van de overeenkomst.

Art. 20: Aangifte van schadegeval - Rechten en plichten
1. De verzekerde moet het schadegeval, de omstandigheden en de gekende of vermoede oorzaken zo vlug
mogelijk aan ons aangeven en in elk geval binnen de omschreven termijnen. Nochtans kunnen wij ons niet
beroepen op het niet respecteren van de termijnen indien het schadegeval zo vlug als redelijk mogelijk was
werd aangegeven.
2. De verzekerde dient aan ons, bij zijn aangifte of bij ontvangst, mede te delen:
2.1. alle documenten en inlichtingen betreffende het schadegeval;
2.2. alle bewijselementen nodig tot het identificeren van de tegenpartij, tot het beheren van het dossier en
tot het rechtvaardigen van de oorzaak en het bedrag van de schade-eis;
2.3. alle inlichtingen over de aard, de oorzaken, de omstandigheden of de gevolgen van het schadegeval
zodat wij in staat worden gesteld ons een juist idee te vormen en een minnelijke regeling na te streven.
3. De verzekerde overhandigt alle inlichtingen, documenten of bewijsstukken aan ons zodat wij de
mogelijkheid hebben een voldoeninggevende minnelijke regeling na te streven, en hij moet ons helpen om
zijn belangen doeltreffend te verdedigen.
De verzekerde aanvaardt dan ook de gevolgen van een laattijdige of onvolledige mededeling waardoor wij
niet in staat zijn naar behoren onze taak te vervullen.
4. Indien de minnelijke regeling niet haalbaar blijkt, zullen wij en de verzekerde in gemeen overleg beslissen
wat er te doen valt, gebeurlijk overeenkomstig de modaliteiten voorzien in artikel 23.
5. De verzekerde blijft steeds meester van zijn schadegeval. Hij mag een regelingsovereenkomst treffen
met om het even wie waarmee hij in geschil is en vergoedingen ontvangen zonder ons op de hoogte te
brengen. Maar hij verbindt zich ertoe ons de bedragen die ons toekomen of de uitgaven die we nog zouden
doen uit onwetendheid van de regeling van het schadegeval, terug te betalen.
De kosten van iedere aangestelde mandataris of van iedere ingestelde procedure, gedaan zonder ons
geschreven akkoord, zullen niet te onzen laste zijn, behalve in geval van dringende en redelijke bewarende
maatregelen.
6. Indien de verzekerde zijn verplichtingen niet nakomt en er een nadeel voor ons uit voortkomt, kunnen wij
aanspraak maken op een vermindering van onze prestatie in overeenstemming met het geleden nadeel.
7. Wij zullen onze waarborg niet verlenen indien de verzekerde zijn verplichtingen niet nakomt met
frauduleuze bedoelingen.
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Art. 21: Vrije keuze van advocaat en expert
1. Wanneer hij een gerechtelijke of administratieve procedure dient te starten, is de verzekerde vrij, een
advocaat of elke andere persoon te kiezen om zijn belangen te verdedigen, te vertegenwoordigen of te
dienen, die de vereiste kwalificaties heeft krachtens de op de procedure toepasselijke wet.
Telkens zich een belangenconflict met ons voordoet, is de verzekerde vrij, voor de verdediging van zijn
belangen, om een advocaat, of indien hij dit verkiest, elke andere persoon te kiezen die de vereiste
kwalificaties heeft krachtens de op de procedure toepasselijke wet.
2. Indien, voor een zaak die in België gepleit moet worden, de door de verzekerde gekozen advocaat niet
ingeschreven is bij een Belgische balie, dan zal de verzekerde zelf instaan voor de daaruit voortvloeiende
supplementaire kosten en erelonen.
Hetzelfde geldt voor een zaak die in het buitenland gepleit moet worden en waarbij de verzekerde een
advocaat kiest die niet ingeschreven is bij de balie van het desbetreffende land.
3. Wanneer een expert dient aangesteld te worden, heeft de verzekerde een vrije keuze. Wanneer de
verzekerde echter een expert kiest die werkzaam is in een land dat niet overeenstemt met het land waar de
missie dient uitgevoerd te worden, dan zal de verzekerde zelf instaan voor de supplementaire kosten en
erelonen die uit deze keuze voortvloeien.
4. Indien meerdere verzekerden gelijklopende belangen hebben, stellen ze zich akkoord om een enkel
advocaat of expert aan te stellen. Zoniet ligt de keuze bij de verzekeringsnemer.
5. De verzekerde die een raadsman kiest moet te gelegenertijd diens naam en adres mededelen opdat wij
ons ermee in verbinding zou kunnen stellen en hem het dossier overmaken dat we hebben klaargemaakt.
6. De verzekerde houdt ons op de hoogte van het verloop van zijn dossier, gebeurlijk via zijn raadsman.
Zoniet zijn wij, na de advocaat te hebben herinnerd aan deze verbintenis, ontheven van onze verplichtingen
in de mate dat we bewijzen nadeel te hebben opgelopen door dat gebrek aan informatie.
7. Wij nemen de kosten en erelonen ten laste voor de tussenkomst van één advocaat of expert. Deze
beperking is echter niet van toepassing indien de tussenkomst van een andere advocaat of expert
gerechtvaardigd is door omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van de verzekerde.
8. Wij zijn in elk geval niet aansprakelijk voor het optreden van de raadslieden (advocaat, expert ...) die voor
verzekerde tussenkomen.

Art. 22: Betaling van de onkosten, kosten en erelonen
1. De erelonen en kosten worden ofwel rechtstreeks geregeld aan de advocaat of de expert, ofwel tegen
rechtvaardiging terugbetaald aan de verzekerde.
2. De verzekerde verbindt zich ertoe nooit zonder voorafgaandelijke instemming van ons zijn akkoord te
geven over een kosten- en ereloonstaat; hij zal desgevallend, op verzoek van ons, de taxatie van deze
kosten en erelonen vragen bij de beroepsvereniging of volgens een andere wettelijke procedure.
3. De verzekerde die terugbetaling krijgt van kosten of uitgaven die aan ons toekomen moet ons die afstaan
en hij verbindt zich ertoe de procedure of de uitvoering op onze kosten en volgens onze onderrichtingen
voort te zetten tot wanneer hij die terugbetalingen bekomt. Hij subrogeert ons hiervoor in al zijn rechten.
4. Indien het bedrag van kosten, erelonen of onkosten hoger is dan het waarborgplafond geschiedt onze
tussenkomst bij voorrang ten gunste van de verzekeringsnemer, vervolgens van zijn echtgeno(o)t(e) en ten
slotte van hun met hen samenwonende of fiscaal ten laste zijnde kinderen.
5. De erelonen van de experts worden geregeld binnen de maand na voorlegging van de
rechtvaardigingsstukken.

Art. 23: Meningsverschil
1. Bij meningsverschil tussen ons en de verzekerde over de gedragslijn die zal worden gevolgd om een
schadegeval te regelen mag de verzekerde na gemotiveerde bekendmaking van ons standpunt of van onze
weigering om de stelling van de verzekerde te volgen, een advocaat van zijn keuze raadplegen
onverminderd de mogelijkheid om een rechtsvordering in te stellen. Wij moeten hem hieraan herinneren.
2. Zo de advocaat ons standpunt bevestigt, wordt aan de verzekerde toch nog de helft terugbetaald van de
kosten en honoraria van deze raadpleging.
3. Indien de verzekerde tegen het advies van deze advocaat op eigen kosten een procedure begint en een
beter resultaat bekomt dan hetgeen hij zou hebben bekomen dan door ons standpunt te volgen, zijn wij die
de stelling van de verzekerde niet hebben willen volgen gehouden onze waarborg te leveren en de kosten
en honoraria van de consultatie terug te betalen die ten laste van de verzekerde gebleven is.
4. Indien de geraadpleegde advocaat de stelling van de verzekerde bevestigt, zijn wij, ongeacht de afloop
van de procedure, verplicht onze waarborg te verlenen, met inbegrip van de kosten en honoraria van de
raadpleging die ten koste van de verzekerde gebleven zijn.

Art. 24: Informatieplicht
Telkens wanneer zich een belangenconflict voordoet of een verschil van mening bestaat over de regeling
van het schadegeval, brengen wij de verzekerde op de hoogte van respectievelijk:
1. het bij artikel 21 bedoelde recht;
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2. de mogelijkheid gebruik te maken van de in artikel 23 bedoelde procedure.

Art. 25: Rechten van de verzekerden onderling
Wanneer een verzekerde behalve de verzekeringsnemer rechten wil doen gelden tegen de
verzekeringsnemer of tegen een andere verzekerde, is de waarborg hem niet verworven.

Art. 26: Verjaring
1. De verjaringstermijn voor elke rechtsvordering voortvloeiend uit een verzekeringsovereenkomst bedraagt
3 jaar.
2. De termijn begint te lopen vanaf de dag van het voorval dat het vorderingsrecht doet ontstaan.
3. Wanneer degene aan wie de rechtsvordering toekomt, bewijst dat hij pas op een later tijdstip van het
voorval kennis heeft gekregen, begint de termijn te lopen vanaf dat tijdstip, maar hij verstrijkt in elk geval 5
jaar na het voorval, behoudens bedrog.
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