RECHTSBIJSTANDVERZEKERING
VOERTUIG
ALL IN

ARTIKEL 1 Wat verstaat men onder…?
1) Familie
a) Uzelf;
b) Uw samenwonende echtgenoot of de persoon met wie u samenwoont, hierna begrepen in de
term “echtgenoot”;
c) Uw bloed- en aanverwanten in de rechte lijn, alsook deze van uw verzekerde echtgenoot voor
zover zij gewoonlijk met u in gezinsverband samenwonen en door u of uw echtgenoot worden
onderhouden.
Een tijdelijk verblijf buiten het gezin van de verzekeringsnemer om gezondheidsredenen of wegens
studies, werk of het vervullen van de militaire dienstplicht of burgerdienst, brengt geen verlies van
de hoedanigheid van familielid met zich.
2) Derde
Iedere persoon die geen deel uitmaakt van de familie.

3) Voertuig
Elk motorvoertuig dat zich verplaatst over het land, over het water of in de lucht.

4) Omschreven voertuigen
Het (of de) voertuig(en) en de aanhangwagen(s) of caravan(s) beschreven in de bijzondere
voorwaarden.
Behoudens afwijking, wordt ieder motorvoertuig dat aan een derde toebehoort en tot hetzelfde
gebruik bestemd is als het omschreven voertuig, met dit laatste gelijkgesteld, wanneer het
gedurende een periode die niet langer is dan een kalendermaand het omschreven voertuig dat
tijdelijk onbruikbaar is, vervangt.

5) Verzekerden
Zijn verzekerd:
a) de familieleden als:
1) eigenaar, bestuurder, houder of passagier van het of de omschreven voertuigen;
2) passagier van een aan een derde toebehorend voertuig, inzonderheid van een
gemeenschappelijk vervoermiddel te land, te water of in de lucht;
3) voetganger blootgesteld aan het verkeersrisico;
b) uzelf en uw samenwonende echtgenoot als toevallige bestuurder van een aan een derde
toebehorend motorvoertuig bestemd voor vervoer te land;
c) alle personen andere dan familieleden als gemachtigde bestuurder of gratis vervoerde passagier
van het of de omschreven voertuigen.
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ARTIKEL 2 Welke materies zijn verzekerd?
1) Burgerlijk verhaal en Burgerlijke verdediging
a) Wij verlenen onze waarborg teneinde herstel te bekomen van de schade aan de verzekerde
berokkend door burgerrechtelijk aansprakelijke personen.
Onder burgerrechtelijke aansprakelijkheid verstaan wij de verplichting die bestaat buiten iedere
overeenkomst tot herstel van de aan anderen veroorzaakte schade. De vordering tot herstel op
basis van de wet inzake arbeidsongevallen is eveneens begrepen in de waarborg.
b) In uitbreiding van a), verlenen wij onze prestaties aan het verzekerde familielid om, als
passagier van een aan een derde toebehorend voertuig of als voetganger, herstel te bekomen
voor de schade hem berokkend door personen van wie de contractuele aansprakelijkheid kan
ingeroepen worden.
c) Wij nemen de verdediging waar inzake burgerrechtelijke aansprakelijkheid van het verzekerde
familielid als passagier van een aan een derde toebehorende voertuig of als voetganger.
Wanneer de verzekerde de dekking kan inroepen van een burgerrechtelijke
aansprakelijkheidsverzekering, wordt onze waarborg echter niet verleend, behalve in geval van
belangenconflict tussen de verzekerde en de burgerrechtelijke aansprakelijkheidsverzekeraar.

2) Strafzaken
a) Wij nemen de strafrechtelijke verdediging van de verzekerde waar wanneer hij vervolgd wordt
wegens een inbreuk op wetten, besluiten, decreten en/of reglementen, alsook bij een verzoek om
gratie wanneer de verzekerde veroordeeld wordt tot een vrijheidsberovende straf.
b) In afwijking van a) verlenen wij onze waarborg niet voor het vooronderzoek en de vervolgingen
in verband met misdaden of andere opzettelijk begane misdrijven. Onze prestaties worden
echter wel achteraf toegekend indien de verzekerde uiteindelijk niet wordt veroordeeld wegens
opzettelijk misdrijf.

3) Contracten in verband met voertuigen
a) Wij verlenen onze waarborg voor geschillen in verband met:
- rechten en plichten ontstaan uit contracten betreffende het (of de) omschreven voertuig(en).
In afwijking van artikel 1.4) wordt het vervangingsvoertuig niet gelijkgesteld met het
omschreven voertuig.
- rechten ontstaan uit verzekeringscontracten die uitwerking hebben bij een schadegeval
waarin de verzekerde betrokken is als inzittende van het (of de) omschreven voertuig(en);
- rechten ontstaan uit verzekeringscontracten die uitwerking hebben bij een schadegeval
waarin uzelf of uw echtgenoot betrokken is als toevallige bestuurder van een aan een derde
toebehorend motorvoertuig bestemd voor vervoer te land.
b) Voor de toepassing van de waarborg vermeld in a) 1ste en 2de streepje, hebben enkel de
familieleden de hoedanigheid van verzekerde;
c) Wij verlenen een waarborguitbreiding wanneer het verzekerde familielid als eiser of verweerder
betrokken is in een geschil in verband met de rechten en plichten voortvloeiend uit een met een
gespecialiseerde firma gesloten huurcontract van maximum 1 maand voor een bij gelegenheid
door hem in het buitenland in huur genomen motorvoertuig bestemd voor vervoer te land.
Rechtsbijstandverzekering voertuig

ALL IN

3/7

d) In geval van overdracht van het omschreven voertuig aan een derde of een definitieve
buitengebruikstelling, verlenen wij eveneens onze waarborg voor:
- geschillen in verband met dat voertuig, ontstaan binnen de 30 dagen te rekenen vanaf de
overdracht aan een derde of de definitieve buitengebruikstelling;
- geschillen in verband met het voertuig bestemd om definitief dat voertuig te vervangen voor
zover echter de aanschaf van het definitief vervangingsvoertuig ons betekend werd binnen de
14 dagen en voor zover de aanschaf niet gebeurde meer dan 3 maanden vóór de vervanging.

4) Bijstand “rijbewijs”
a) Het doel van onze waarborg is de verzekerde bij te staan in het raam van de administratieve
procedures ingesteld door de wetgeving inzake de politie op het wegverkeer wanneer de
tijdelijke intrekking van zijn rijbewijs, tijdens het van kracht zijn van het contract, bevolen werd
door de Belgische administratieve of gerechtelijke overheden, teneinde:
- hetzij de teruggave te bekomen van het rijbewijs vanwege de officier van het Openbaar
Ministerie die de onmiddellijke intrekking heeft bevolen;
- hetzij verhaal uit te oefenen in geval hij niet slaagt in het examen waarvan de rechter het
herstel van het recht tot sturen heeft doen afhangen.
b) Om van deze waarborg te genieten, zelfs nadat het contract werd beëindigd, volstaat het dat de
verzekerde ons de intrekking van het rijbewijs aangeeft binnen het jaar waarin de intrekking
werd bevolen.

5) Administratieve bijstand
Wij verdedigen de belangen van de verzekerde in de procedures van geschillen van bestuur inzake
inschrijving en technische controle van het of de omschreven voertuigen.

6) Bijstand “verkeersbelasting van het (of de) omschreven voertuig(en)”
a) Wij verlenen onze waarborg aan de verzekerde telkens een recht tot terugvordering of recht van
verhaal inzake verkeersbelasting voor het (of de) omschreven voertuig(en) kan uitgeoefend
worden tegen de betrokken administratie.
b) Voor de toepassing van deze waarborg hebben enkel de familieleden de hoedanigheid van
verzekerde.
c) In afwijking van artikel 1, 4) wordt het vervangingsvoertuig niet gelijkgesteld met het
omschreven voertuig.

7) Onvermogen van derden
a) Wanneer de aansprakelijke derde onvermogend is en zijn onvermogen behoorlijk werd
vastgesteld door het mislukken van een procedure van gedwongen tenuitvoerlegging,
waarborgen wij aan de verzekerde die genoten heeft van onze waarborg ‘Burgerlijk verhaal’
ingevolge een verkeersongeval waarin hij betrokken was als eigenaar, houder, gemachtigde
bestuurder of gratis vervoerde passagier van het omschreven voertuig, de betaling, tot beloop
van het bedrag aangeduid in de bijzondere voorwaarden van de schadevergoeding toegekend
door een rechtbank van een lidstaat van de E.E.G. of door een Oostenrijkse, Zwitserse, Zweedse
of Noorse rechtbank.

Rechtsbijstandverzekering voertuig

ALL IN

4/7

b) Voor de toepassing van deze waarborg beschouwen wij als derde, iedere persoon die niet de
hoedanigheid heeft van verzekerde.

8) Opeising van het (of de) omschreven voertuig(en)
a) Onze waarborg wordt verleend aan de verzekerde voor de geschillen die kunnen ontstaan bij
onenigheid omtrent het bedrag van de hem verschuldigde vergoedingen of omtrent de waarde
van de beschadigingen veroorzaakt aan het (of de) omschreven voertuig(en), wanneer dit op het
Belgisch grondgebied door de Belgische burgerlijke of militaire overheden opgeëist is.
b) In afwijking van artikel 1, 4) wordt het vervangingsvoertuig niet gelijkgesteld met het
omschreven voertuig.
c) Voor de toepassing van deze waarborg hebben enkel de familieleden de hoedanigheid van
verzekerde.

ARTIKEL 3 Wat zijn de algemene uitsluitingen?
1) De boeten, opdeciemen en dadingen met het Openbaar Ministerie zijn niet inbegrepen in de
verzekering, evenmin als de te betalen bedragen, in hoofdsom en bijkomende bedragen waartoe de
verzekerde zou kunnen veroordeeld worden.
2) In geen geval zal een geschil voorgelegd worden aan het Hof van Cassatie wanneer de
belangrijkheid ervan; indien waardeerbaar, geen 1.250,00 EUR in hoofdsom bedraagt.
3) De waarborg is niet toepasselijk op:
a) schadegevallen die, zelfs onrechtstreeks, het gevolg zijn van oorlogsfeiten;
b) schadegevallen die zich voordoen bij oproer, stakingen, lock-out of collectieve (politieke of
ideologische) gewelddaden, behalve indien de verzekerde bewijst dat hij er niet actief heeft aan
deelgenomen;
c) schadegevallen van catastrofale aard ten gevolge van de eigenschappen van nucleaire producten
of brandstoffen, of van radioactieve afval;
d) geschillen in verband met dit contract;
e) de verdediging van belangen van derden of van de belangen aan de verzekerde overgedragen
door afstand van betwiste rechten of conventionele subrogatie;
f) schadegevallen die zich voordoen wanneer het voertuig bestuurd wordt door een persoon die
niet voldoet aan de wettelijke voorwaarden om te mogen sturen; de waarborg wordt evenwel
toegekend aan de verzekerde die kan bewijzen dat hij niet op de hoogte was, of normalerwijze
niet op de hoogte kon zijn van deze omstandigheid;
g) schadegevallen die zich voordoen wanneer het voertuig wettelijk niet toegelaten is tot het
verkeer of niet voldoet aan de vereisten van de technische controle; de waarborg wordt evenwel
toegekend aan de verzekerde die kan bewijzen dat er geen oorzakelijk verband bestaat tussen
deze omstandigheden en het schadegeval of dat hij niet op de hoogte was, of normalerwijze niet
op de hoogte kon zijn van deze omstandigheden;
h) schadegevallen die zich voordoen wanneer het omschreven voertuig opgeëist is, onverminderd
de toepassing van artikel 2, 8).

ARTIKEL 4 Geschillen tussen verzekerden
1) De waarborg wordt nooit verleend aan verzekerde personen, andere dan uzelf, wanneer zij
rechten kunnen laten gelden ofwel tegen elkaar, ofwel tegen uzelf.
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2) In afwijking van 1), wordt de waarborg ‘Burgerlijk verhaal’ bepaald in artikel 2.1)a) evenwel
verleend aan het verzekerde familielid, wanneer het ingevolge een verkeersongeval waarin het
betrokken is in de hoedanigheid van eigenaar, bestuurder, houder of passagier van het (of de)
omschreven voertuig(en) of in de hoedanigheid van passagier van een aan een derde
toebehorend voertuig, rechten kan laten gelden:
a) hetzij tegen een verzekerde die geen deel uitmaakt van de familie;
b) hetzij tegen een ander verzekerd familielid.
In het geval beschreven in b) is onze waarborg echter ondergeschikt aan het bestaan van een
waarborg Burgerrechtelijke aansprakelijkheid die effectief de opgelopen schade ten laste
neemt, zonder dat de verzekeraar die deze waarborg biedt zich kan beroepen op een recht
van verhaal tegen de aansprakelijke. De waarborg wordt evenwel toegekend wanneer de
verzekerde wiens burgerrechtelijke aansprakelijkheid wordt ingeroepen de toelating geeft tot
toepassing ervan.

ARTIKEL 5 Waar moet het schadegeval zich voordoen opdat het
contract toepasselijk zou zijn?
Onze waarborg wordt toegekend, onder voorbehoud van de bepalingen eigen aan het onvermogen van
derden, voor elk schadegeval dat zich voordoet in Europa, met uitzondering van Albanië en de
U.S.S.R. en buiten Europa in Algerije, Egypte, Libië, Marokko en Tunesië

ARTIKEL 6 Verzekerde bedragen – Tussenkomstdrempels
De verzekerde bedragen en de tussenkomstdrempels (met uitzondering van de drempels voorzien in
artikel 3,2) zijn vermeld in de bijzondere voorwaarden.

ARTIKEL 7 Wat gebeurt er in geval van overdracht of definitieve
buitengebruikstelling van het omschreven voertuig?
1) Wanneer het omschreven voertuig overgedragen wordt of definitief buiten gebruik gesteld en
binnen de 30 dagen vervangen wordt door een ander voertuig van dezelfde categorie voorzien van
dezelfde inschrijvingsplaat, blijft de Rechtsbijstandverzekering Voertuig, zonder onderbreking, van
kracht.
2) Wanneer het omschreven voertuig overgedragen wordt of definitief buiten gebruik gesteld en
binnen de 30 dagen vervangen wordt door een ander voertuig van een andere categorie of door een
voertuig van dezelfde categorie maar met een andere inschrijvingsplaat, dient u ons hiervan te
verwittigen binnen de 14 dagen volgend op de vervanging. Indien u deze termijn eerbiedigt, blijft
de Rechtsbijstandverzekering Voertuig zonder onderbreking van kracht, mits eventuele aanpassing
van de premie.
Indien u deze termijn niet eerbiedigt, wordt de Rechtsbijstandverzekering Voertuig geschorst met
terugwerkende kracht vanaf de datum van overdracht of buitengebruikstelling. Deze verzekering
wordt opnieuw in werking gesteld de dag volgend op de mededeling van de vervanging. De
premie wordt aangepast overeenkomstig de tariefvoorwaarden toepasselijk op het ogenblik van de
vervanging en is vanaf dan verschuldigd.
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3) Wanneer het omschreven voertuig overgedragen wordt of definitief buiten gebruik gesteld en niet
vervangen wordt binnen de 30 dagen, is de Rechtsbijstandverzekering Voertuig geschorst door het
feit zelf van de overdracht of de definitieve buitengebruikstelling. Het niet opgeslorpt gedeelte van
de laatste betaalde premie wordt u terugbetaald.

ARTIKEL 8 Wat gebeurt er bij overlijden van een verzekerde?
Wanneer een verzekerd familielid dat geniet van deze waarborg overlijdt, wordt deze waarborg
toegekend aan zijn echtgenoot, zijn ascendenten en descendenten voor iedere vordering tegen een voor
dit overlijden mogelijk aansprakelijke derde.
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