Supra
Rechtsbijstand voertuigen
Algemene Voorwaarden
Ref. 1-015-2010-12
HOOFDSTUK 1
Artikel 1

BEGRIPSBEPALINGEN

HOOFDSTUK 2
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7

OMVANG EN DRAAGWIJDTE VAN DE WAARBORGEN

HOOFDSTUK 3
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Artikel 11
Artikel 12

HOE VERLOOPT DE WAARBORG RECHTSBIJSTAND?

Wat wordt verstaan onder?

3

Wat is verzekerd?
Wat is niet verzekerd?
Bijkomende waarborgen
Waar is deze polis geldig?
Wat is de geldigheidsduur van de waarborg?
Wat is de verjaringstermijn?

3
4
4
5
5
5

De belangen van de verzekeringnemer primeren
Het nastreven van een minnelijke schikking
Vrije keuze van advocaat en deskundige
Verandering van advocaat of deskundige
Objectiviteitsclausule

5
5
5
5
5

SCHADEGEVALLEN

HOOFDSTUK 4
Artikel 13
Artikel 14
Artikel 15

Preventiemaatregelen
Verplichtingen bij een verzekerd schadegeval
Subrogatie

HOOFDSTUK 5
Artikel 16
Artikel 17
Artikel 18
Artikel 19
Artikel 20
Artikel 21

Totstandkoming en duur van het contract
Einde van het contract
Wijziging van het risico
Schorsing van de polis
Premie
Diverse bepalingen

6
6
6

ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN

VENNOOTSCHAPSZETEL
Frankrijklei 79
2000 Antwerpen
Tel. 03 247 35 35
Fax 03 247 37 37

EXPLOITATIEZETEL
Louizalaan 222
1050 Brussel
Tel. 02 645 72 11
Fax 02 645 73 33

info@audi-nv.be
www.audi-rechtsbijstand.be

6
6
7
7
8
8

RPR 0404 454 762
Audi nv - Verzekeringsonderneming
toegelaten onder codenr. 0359

1-015-2010-12

Supra

2

Supra

Artikel 1: Wat wordt verstaan onder?
Met de volgende begrippen wordt bedoeld:
1.1

Wij: Audi nv, Frankrijklei 79 in 2000 Antwerpen,
RPR 0404 454 762,
verzekeringsonderneming
toegelaten onder codenummer 0359 om de tak Rechtsbijstand te beoefenen (Tak 17) (KB van 04/07/1979,
BS van 14/07/1979).

1.2

U, als verzekerde:
a. de verzekeringnemer
b. de eigenaar van het omschreven voertuig
c. iedere persoon die, met toestemming van de verzekeringnemer of van de eigenaar, het verzekerde voertuig
bestuurt
d. iedere kosteloos vervoerde inzittende van het verzekerde voertuig die schade oploopt ingevolge een verkeersongeval

1.3

Gezinsleden: de verzekeringnemer, zijn samenwonende
echtgenoot of samenwonende partner, alsook hun bloeden aanverwanten in rechte lijn, die bij hen inwonen en door
hen onderhouden worden.

1.4

Een derde: iedere persoon die geen verzekerde is.

1.5

Het omschreven voertuig: het voertuig dat in de Bijzondere Voorwaarden is omschreven.

1.6

Het verzekerde voertuig:
a. het omschreven voertuig
b. iedere aanhangwagen of caravan die gehecht wordt
aan het verzekerde voertuig, of die voorzien is van hetzelfde plaatnummer, of nog, waarvan het plaatnummer
vermeld is in de Bijzondere Voorwaarden
c. ieder voertuig dat niet aan de verzekeringnemer of zijn
gezinsleden toebehoort en dat het omschreven voertuig, dat tijdelijk onbruikbaar is, voor niet langer dan
één maand vervangt
d. voor zover u een fysisch persoon bent, het voertuig dat
niet aan de verzekeringnemer of zijn gezinsleden toebehoort en dat toevallig bestuurd wordt door de verzekeringnemer of een van zijn gezinsleden
In de gevallen 1.6.c. en 1.6.d. is de waarborg aanvullend van
aard, zodat eerst de verzekering Rechtsbijstand die voor
het voertuig onderschreven werd, moet worden uitgeput.

1.7

Schadegeval: elke gebeurtenis die aanleiding kan geven
tot het verlenen van een van de in deze polis voorziene
waarborgen.

1.8

Ongeval: een plotse en toevallige of onvoorziene schadeverwekkende gebeurtenis, die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg is van een externe oorzaak, onafhankelijk van de wil van het slachtoffer.

HOOFDSTUK 2
OMVANG EN DRAAGWIJDTE VAN DE WAARBORGEN
Artikel 2: Wat is verzekerd?
Wij verlenen u onze bijstand in het kader van uw hoedanigheid
van bestuurder of inzittende van het verzekerde voertuig of van
eigenaar van het omschreven voertuig voor de volgende waarborgen:
2.1

Strafrechtelijke verdediging: waarborg tot maximaal
€ 500 000

2.1.1 Wij zorgen voor uw strafrechtelijke verdediging alsook
voor een genadeverzoek bij veroordeling tot vrijheidsberoving, indien u, bij het gebruik van het verzekerde voertuig,
strafrechtelijk vervolgd wordt wegens:

a. het veroorzaken van een verkeersongeval
b. het overtreden van de Belgische wegcode (wet van
16 maart 1968 en het KB van 1 december 1975 betreffende de politie over het wegverkeer). Onze tussenkomst
beperkt zich tot de eerste aanleg, behalve wanneer het
Openbaar Ministerie hoger beroep aantekent.
c. onvrijwillige doodslag of onopzettelijke slagen en verwondingen
d. het zich bevinden in staat van alcoholintoxicatie, dronkenschap of in een gelijkaardige toestand, alsook de
weigering om zich aan een alcohol- of drugscontrole te
onderwerpen
e. vluchtmisdrijf
2.1.2 Wij nemen tegen dezelfde voorwaarden als voorzien in het
geval van 2.1.1.b. ook uw strafrechtelijke verdediging waar
indien u louter vervolgd wordt voor een van de volgende
verkeersovertredingen:
- het rijden met een opgefokte bromfiets;
- het rijden met een duozitter zonder de vereiste leeftijd
van 18 jaar te hebben bereikt
2.1.3 Wij vergoeden de strafrechtelijke gerechtskosten, wanneer
u bij het gebruik van het verzekerde voertuig veroordeeld
wordt wegens het veroorzaken van een verkeersongeval.
2.2 Terugvorderen van schade: waarborg tot maximaal
€ 500 000
Wij zullen, in geval van een buitencontractuele aansprakelijkheid, schadevergoeding vorderen voor alle soorten
schade aan goederen en personen geleden door u of uw
rechtverkrijgenden:
a. ingevolge een verkeersongeval dat zich voordoet bij het
gebruik van het verzekerde voertuig
b. ingevolge een ongeval bij het in- of uitstappen van het
verzekerde voertuig en tijdens het uitvoeren van herstellingen aan dit voertuig, noodzakelijk voor het vervolgen van de weg
c. bij beschadiging of vernieling van het verzekerde voertuig, als gevolg van een ongeval, een opzettelijke daad
of een brand door derden veroorzaakt of als gevolg van
diefstal, poging tot diefstal en inbraak
Onder het opvorderen van schadevergoeding wordt begrepen:
• de waarneming, minnelijk of gerechtelijk, van de rechtmatige belangen van de verzekerden of hun rechtverkrijgenden
• de kosten voor onderzoek, expertise, consultatie of gerechtelijke bijstand
• de burgerrechtelijke gerechtskosten
2.3 Burgerrechtelijke verdediging: waarborg tot maximaal
€ 500 000
Wij verdedigen uw belangen wanneer de verzekeraar
burgerrechtelijke aansprakelijkheid tegen u een verhaalsvordering instelt.
2.4 Contractuele
€ 500 000

geschillen:

waarborg

tot

maximaal

Wij zullen, in geval van volgende contractuele geschillen
die voor een Belgische rechtbank moeten worden beslecht,
schadevergoeding vorderen voor alle soorten schade
aan goederen en personen geleden door u of uw rechtverkrijgenden:
a. met betrekking tot de staat van het omschreven voertuig naar aanleiding van de aankoop, de herstelling of
het onderhoud van dit voertuig, tegenover de verkoper,
de invoerder in België of de garagist die tot de contractuele of wettelijke waarborg gehouden is
Voor geschillen naar aanleiding van de aankoop van het
voertuig, is de waarborg enkel verworven wanneer dit
voertuig in nieuwe staat werd aangekocht.
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b. met betrekking tot uw polis Eigen schade, uw Bestuurders- of Inzittendenpolis, of een arbeidsongevallenverzekeraar, waarvan schadevergoeding moet worden
bekomen na een schadegeval dat zich voordoet bij het
gebruik van het verzekerde voertuig
c. naar aanleiding van een ongeval met het omschreven
voertuig bij depannage of het gebruik van een carwash.
2.5 Bijstand rijbewijs en administratieve geschillen: waarborg tot maximaal € 500 000
Wij verlenen tussenkomst voor geschillen met de Belgische
administratie onder meer inzake rijbewijs, inschrijving,
technische controle, verkeersbelasting, belasting op de
inverkeerstelling.
De waarborg is niet verworven voor geschillen in verband
met voertuigen die niet omschreven zijn.
Artikel 3: Wat is niet verzekerd?
Wij verlenen geen tussenkomst:
3.1

voor schade veroorzaakt door oorlog of gelijkaardige feiten of door burgeroorlog

3.2 voor schade veroorzaakt door burgerlijke, politieke of
godsdienstige onlusten, betogingen, stakingen en lock-out,
tenzij u bewijst er niet actief aan te hebben deelgenomen
3.3 voor schade die rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten is
aan atoomreacties, radioactiviteit of ioniserende stralen
3.4 voor schadegevallen, veroorzaakt door de voorbereiding
van of de deelname aan gemotoriseerde sporten, ongeacht of het gaat om snelheids-, behendigheids- of regelmatigheidswedstrijden of rally’s. De waarborg blijft echter
verworven indien het gaat om de voorbereiding van en de
deelname aan toeristische of amusementsrally’s.
3.5 wanneer de bestuurder niet voldoet aan de wettelijke voorschriften betreffende het besturen van het voertuig, uitgezonderd de gevallen in artikel 2.1.2. Deze uitsluiting is niet
van toepassing wanneer u aantoont dat er geen oorzakelijk
verband bestaat tussen het niet naleven van de wettelijke
voorschriften en het ongeval.
3.6 in geval van bedrog of door de verzekerde opzettelijk veroorzaakte schadegevallen
3.7 voor ongevallen veroorzaakt met een opgefokte bromfiets
of met een duozitter wanneer de bestuurder de vereiste
leeftijd van 18 jaar niet heeft bereikt
Deze uitsluiting is niet van toepassing wanneer u aantoont
dat er geen oorzakelijk verband bestaat tussen het niet naleven van de wettelijke voorschriften en het ongeval.
3.8 in geval van vorderingen voor het Hof van Cassatie of internationale rechtscolleges wanneer het terug te vorderen
schadebedrag in hoofdsom minder bedraagt dan € 1 250
3.9 voor geschillen met de fiscale administratie inzake de
rechtstreekse inkomstenbelasting, successierechten, btw,
douane en accijnzen
3.10 voor geschillen betreffende dit contract
3.11 voor geschillen in verband met verzekeringspremies
3.12 voor de terugbetaling van geldboetes, minnelijke schikkingen met het Openbaar Ministerie, kosten van alcohol- of
drugtests en retributies, alsook de vergoedingen waartoe
de verzekerde veroordeeld wordt te betalen
3.13 voor de terugbetaling van kosten en erelonen van een deskundige of advocaat die werd gelast zonder ons akkoord

Artikel 4: Bijkomende waarborgen
In geval van een verzekerd schadegeval verlenen wij eveneens
volgende bijkomende waarborgen:
4.1

Vergoeding bij onvermogen van derden: waarborg tot
maximaal € 10 000
Wij verlenen tussenkomst ten belope van de eerste schadeschijf van € 10 000 per schadegeval voor het niet-betwiste
bedrag van de voertuigschade en lichamelijke schade door
u geleden bij het gebruik van het verzekerde voertuig, wanneer het schadegeval veroorzaakt werd door een geïdentificeerde derde waarvan bewezen is dat hij onvermogend
is.
Het vergoedingsbedrag van deze eerste schadeschijf zal
verminderd worden met alle uitkeringen die u uit hoofde
van dit schadegeval hebt ontvangen of moet ontvangen
van enige andere persoon, verzekeraar of instelling.
We zullen u ook bijstaan voor de behartiging van uw belangen ten aanzien van het Fonds voor Hulp aan Slachtoffers
van Opzettelijke Gewelddaden.
In geval van stoffelijke schade bij gewelddaden en vandalisme is onze tussenkomst beperkt tot de eerste schadeschijf van € 5 000.
Onze waarborg geldt niet voor de stoffelijke schade bij
diefstal, poging tot diefstal of inbraak of in geval van een
contractueel geschil.
Indien dit bedrag niet zou volstaan om de volledige schade
te vergoeden hebben de verzekeringnemer en zijn gezinsleden voorrang.

4.2 Voorschieten van voertuigschade: waarborg tot maximaal € 7 500
Wanneer de volledige aansprakelijkheid van een geïdentificeerde derde vaststaat, betalen wij een voorschot ten
belope van maximaal € 7 500 per schadegeval voor het
niet-betwiste bedrag van de schade aan het verzekerde
voertuig voor schadegevallen overkomen in de landen
van de Europese Unie, Andorra, Liechtenstein, Monaco,
Noorwegen, San Marino, Zwitserland en Vaticaanstad.
Bij contractuele geschillen zullen wij pas overgaan tot het
betalen van een voorschot indien de aansprakelijkheidsverzekeraar van de derde ons zijn tussenkomst heeft
bevestigd.
Deze voorschotten zijn bij voorrang terugvorderbaar op
alle provisionele of definitieve vergoedingen verschuldigd
door de aansprakelijke derde, zijn verzekeraar of door enig
andere persoon of instantie.
Als wij het voorgeschoten bedrag niet kunnen recupereren
of als het voorschot ten onrechte werd uitbetaald, verbindt
u zich ertoe om ons het voorschot terug te betalen.
Deze waarborg geldt niet bij diefstal, poging tot diefstal of
inbraak.
4.3 Voorschieten van lichamelijke schade: waarborg tot
maximaal € 7 500
Wanneer de volledige aansprakelijkheid van een geïdentificeerde derde vaststaat, betalen wij maandelijkse voorschotten ten belope van maximaal € 7 500 per schadegeval, wanneer de verzekeringnemer en zijn gezinsleden
lichamelijke schade hebben opgelopen als gevolg van een
verkeersongeval overkomen in de landen van de Europese
Unie, Andorra, Liechtenstein, Monaco, Noorwegen, San
Marino, Zwitserland en Vaticaanstad.
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Deze voorschotten worden door ons uitbetaald op voorwaarde dat:
• er minstens 1 maand volledige arbeidsongeschiktheid is
geweest en
• er effectief inkomstenverlies werd geleden
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Het bedrag van het maandelijkse voorschot bedraagt
90 % van het effectief gederfde maandelijkse nettoinkomen verminderd met de tussenkomst van de mutualiteit, met een maximum van € 1 500.
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In geval van overlijden worden de maandelijkse voorschotten enkel uitbetaald aan de echtgeno(o)t(e) of aan
de samenwonende partner van het slachtoffer of aan de
ongehuwde kinderen ten laste van het slachtoffer.

Wanneer de verzekerde een ander persoon is dan de verzekeringnemer, zullen wij waarborg verlenen in het voordeel van
die verzekerde, in zoverre de verzekeringnemer zich daartegen
niet verzet.

Als wij het voorgeschoten bedrag niet kunnen recupereren
of als het voorschot ten onrechte werd uitbetaald, verbindt
u zich ertoe om ons het voorschot terug te betalen.
Deze waarborg geldt echter niet voor arbeidsongevallen of
arbeidswegongevallen.
4.4 Voorschieten ondertekende kwijting
Wanneer u een vergoedingsvoorstel ontvangt van de
tegenpartij en ons de originele kwijting ondertekend terugzendt, zullen wij deze gelden voorschieten, in afwachting
van de storting door de tegenpartij.
4.5 Voorschieten van de strafrechtelijke borgsom: waarborg
tot maximaal € 20 000
Indien een buitenlandse overheid een strafrechtelijke borgsom eist voor uw invrijheidstelling of de vrijgave van het
verzekerde voertuig, zullen wij deze borgsom voorschieten
ten belope van maximaal € 20 000 per schadegeval.
U verbindt zich ertoe alle formaliteiten te vervullen die
nodig zijn voor de terugbetaling van deze borgsom.
Indien de borgsom niet of slechts gedeeltelijk wordt vrijgegeven, zult u ons ook het saldo moeten terugbetalen.

Artikel 9: Het nastreven van een minnelijke schikking
Wij hebben het recht om te trachten in iedere zaak eerst een
minnelijke regeling na te streven.
Artikel 10: Vrije keuze van advocaat en deskundige
Wanneer tot een gerechtelijke of administratieve procedure
moet worden overgegaan of wanneer de aanstelling van een
advocaat vereist is voor uw strafrechtelijke verdediging, kiest
u vrij de advocaat om uw belangen te verdedigen of te behartigen.
Wanneer de aanstelling van een deskundige gerechtvaardigd is,
mag u deze eveneens vrij kiezen op voorwaarde dat de gekozen
deskundige over de nodige kwalificaties beschikt om uw belangen te behartigen.
Indien u geen voorkeur hebt, zullen wij de aanstelling in uw
naam doen.
Ook wanneer er zich een belangenconflict tussen u en ons voordoet, bent u vrij in de keuze van een advocaat of een deskundige om uw belangen te verdedigen of te behartigen.
U moet bij de aanstelling van de door u gekozen advocaat of
deskundige onmiddellijk de naam en het adres van deze advocaat of deskundige aan ons meedelen.
Artikel 11: Verandering van advocaat of deskundige

Deze waarborg is aanvullend van aard, zodat u eerst soortgelijke waarborgen in andere verzekeringspolissen moet
uitputten.

Wanneer u verandert van advocaat of deskundige, zijn wij
slechts gehouden de kosten te dragen van de aanvankelijk
gekozen advocaat of deskundige.

4.6 Reis- en verblijfkosten: waarborg tot maximaal € 2 500

Deze bepaling geldt niet in de gevallen waarin u buiten uw wil
om gedwongen wordt een andere advocaat of deskundige te
nemen. Hiermee wordt bedoeld bij overlijden of stopzetting van
de activiteiten van uw advocaat of deskundige.

Indien een buitenlands rechtscollege, naar aanleiding van
een door deze polis gewaarborgd schadegeval, u verplicht
om persoonlijk te verschijnen, hetzij als beklaagde, hetzij
voor het opvorderen van uw schade, vergoeden wij uw
noodzakelijke en niet-recupereerbare reis- en verblijfkosten ten belope van maximaal € 2 500 per schadegeval.
Artikel 5: Waar is deze polis geldig?
Behoudens in geval van een uitdrukkelijk afwijkende bepaling,
strekt de waarborg van deze polis zich uit tot alle landen die
op het ogenblik van het ongeval onder het toepassingsgebied
vallen van artikel 1 van de ‘modelovereenkomst voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen’,
alsook tot de andere landen waarvan u bewijst dat hiervoor op
het moment van het ongeval een geldige BA motorrijtuigenverzekering werd afgesloten.
Artikel 6: Wat is de geldigheidsduur van de waarborg?
De waarborg geldt voor de schadegevallen die zich hebben
voorgedaan tijdens de duur van deze polis.
De waarborg is niet verworven voor schadegevallen waarvan
wordt aangetoond dat de verzekerde bij het in werking treden
van deze polis wist of redelijkerwijze moest weten dat een geschil dreigde te ontstaan.
Artikel 7: Wat is de verjaringstermijn?
De verjaringstermijn voor elke rechtsvordering voorvloeiend uit
een verzekeringsovereenkomst bedraagt 3 jaar.

Artikel 12: Objectiviteitsclausule
Wanneer wij, na onderzoek van de feiten en het dossier, van
oordeel zijn dat uw aanspraken niet gegrond zijn of niet te verdedigen zijn, zullen wij geen verdere tussenkomst verlenen. Wij
zullen evenmin tussenkomst verlenen wanneer wij menen dat
het minnelijke regelingsvoorstel van de tegenpartij aanvaardbaar is of dat er geen beter resultaat kan worden behaald na
een rechterlijke uitspraak in een hogere aanleg.
Wanneer de aansprakelijke derde klaarblijkelijk onvermogend is,
zal onze tussenkomst zich beperken tot de waarborg Vergoeding
bij onvermogen van derden in de zin van artikel 4.1.
Ingeval u in een van deze gevallen geen vrede kunt nemen met
het door ons ingenomen standpunt, hebt u het recht een advocaat van uw keuze te raadplegen om een gemotiveerd juridisch
advies te bekomen.
Wanneer de advocaat ons standpunt bevestigt, beëindigen wij
iedere verdere tussenkomst en betalen wij u de helft van de
kosten en honoraria van deze raadpleging terug.
Indien u, tegen het advies van deze advocaat in, op eigen kosten
een procedure begint of voortzet en een beter resultaat bekomt
dan u zou hebben bekomen indien u ons standpunt zou hebben gevolgd, zijn wij gehouden onze waarborg te verlenen en de
kosten en honoraria van de raadpleging terug te betalen.
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Deze voorschotten zijn bij voorrang terugvorderbaar op
alle provisionele of definitieve vergoedingen verschuldigd
door de aansprakelijke derde, zijn verzekeraar of door enig
andere persoon of instantie.

Artikel 8: De belangen van de verzekeringnemer primeren

Supra
Indien de geraadpleegde advocaat uw stelling bevestigt, zijn
wij, ongeacht de afloop van de procedure, ertoe gehouden onze
waarborg te verlenen met inbegrip van de kosten en honoraria
van de raadpleging.

HOOFDSTUK 4
SCHADEGEVALLEN
Artikel 13: Preventiemaatregelen
U moet alle redelijke en noodzakelijke maatregelen treffen om
een schadegeval te voorkomen en zodra zich een schadegeval
voordoet, om de gevolgen ervan te voorkomen en te beperken.
Artikel 14: Verplichtingen bij een verzekerd schadegeval
14.1 Wat zijn uw verplichtingen bij een verzekerd schadegeval?
a. Ons uiterlijk binnen 8 dagen in kennis stellen van het
verzekerde schadegeval met opgave van de schadedatum, de plaats, de oorzaak en de omstandigheden alsook van iedere andere verzekering die de schade dekt.
b. Ons alle nuttige inlichtingen en documenten bezorgen
alsook de vragen beantwoorden die u worden gesteld
zodat wij de omstandigheden van het schadegeval en
de omvang van de schade kunnen vaststellen.
c. Ons op de hoogte houden van de stand van de procedure
zodat wij tijdig alle nuttige maatregelen kunnen treffen.
Zo moet u ons alle dagvaardingen, betekeningen en
stukken die betrekking hebben op het schadegeval bij
ontvangst onmiddellijk aan ons overmaken.
d. Onze richtlijnen of de richtlijnen van de aangestelde
advocaat of deskundige opvolgen en persoonlijk voor
de rechtbank verschijnen telkens wanneer dat nodig is.
14.2. Wat bij het niet naleven van de verplichtingen?
Wij kunnen onze waarborg weigeren wanneer u een in de
polis bepaalde handeling niet of niet binnen een door de
polis vastgestelde termijn hebt verricht, tenzij u bewijst
dat u deze handeling zo spoedig als redelijkerwijze mogelijk hebt verricht.
De waarborg is niet verworven indien wij door dit verzuim
schade hebben geleden of wanneer u de verplichtingen
met opzet niet bent nagekomen.
Bij niet-naleving van uw informatieplicht voorzien in
artikel 14.1.c., zijn de bepalingen van de vorige alinea uitsluitend van toepassing indien wij de aangestelde advocaat
van deze informatieplicht op de hoogte hebben gebracht.
Artikel 15: Subrogatie
Wij zijn gesubrogeerd in uw rechten en vorderingen of deze van
een begunstigde tegen de aansprakelijke derde ten belope van
onze uitgaven.
U kunt bijgevolg geen afstand van verhaal aanvaarden ten voordele van enige natuurlijke of rechtspersoon of organisme zonder onze voorafgaande en schriftelijke toestemming.
Indien, door uw toedoen of door de begunstigde, de subrogatie
geen uitwerking meer kan hebben in ons voordeel, dan kunnen
wij van u of van de begunstigde de betaalde schadevergoeding
terugvorderen in de mate van het geleden nadeel.
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De subrogatie mag noch u, noch de begunstigde benadelen indien de subrogatie slechts gedeeltelijk is gebeurd. In dat geval
kunt u, alsook de begunstigde uw rechten uitoefenen voor hetgeen nog verschuldigd is, bij voorrang boven ons.
Wij hebben geen enkel recht van verhaal op uw bloedverwanten
in opgaande of neerdalende lijn, uw echtgeno(o)t(e) en aanverwanten in rechte lijn, noch op de bij u inwonende personen, uw
gasten en huispersoneel, behoudens in geval van kwaad opzet.
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Wij kunnen echter wel verhaal uitoefenen op deze personen
wanneer hun aansprakelijkheid daadwerkelijk door een verzekeringscontract is gedekt.
Bij terugvordering van de door de verzekerde geleden schade,
komt de rechtsplegingsvergoeding aan ons toe.μ

HOOFDSTUK 5
ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN
Artikel 16: Totstandkoming en duur van het contract
16.1 De gegevens van het contract
U moet zowel bij het sluiten van het contract als tijdens de
duur ervan:
• het risico volledig en juist aan ons voorstellen
• alle u bekende omstandigheden, waarvan u redelijkerwijze kunt aannemen dat deze een invloed kunnen
hebben op onze beoordeling van het risico, nauwkeurig
aan ons meedelen
• alle andere verzekeringen met hetzelfde voorwerp opgeven
Wij vestigen uw aandacht op het belang van deze verplichting. Bij verzwijging of onjuiste mededeling zullen wij naar
gelang van het geval onze tegemoetkoming beperken of
weigeren volgens de bepalingen van de wet.
16.2 Bijzondere Voorwaarden
De Bijzondere Voorwaarden zijn het gedeelte van de polis
dat de specifieke kenmerken beschrijft van de omschreven
waarborg en die samen met de Algemene Voorwaarden
het verzekeringscontract uitmaken.
De Bijzondere Voorwaarden vervangen de Algemene Voorwaarden voor zover ze ermee strijdig zouden zijn.
16.3 Aanvang van het contract
Het contract vangt aan op de datum vermeld in de Bijzondere Voorwaarden, voor zover de eerste premie betaald
is. Het uur van aanvang van de verzekering is, bij overeenkomst, op 00h00 vastgesteld, dit van de beëindiging op
00h00.
16.4 Duur van het contract
De duur van het contract is vastgesteld op 1 jaar.
Het contract wordt stilzwijgend verlengd voor opeenvolgende periodes van 1 jaar, tenzij het door een van de
partijen werd opgezegd.
Artikel 17: Einde van het contract
17.1 Opzegging
U kunt het contract opzeggen:
• tegen het einde van elke verzekeringsperiode, mits inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden
• bij wijziging van het tarief, binnen een maand indien wij de
kennisgeving van de tariefwijziging uiterlijk 4 maanden
vóór de jaarlijkse vervaldag van het contract ter kennis
hebben gebracht en binnen 3 maanden bij een latere
kennisgeving
• tegen de aanvangsdatum van het contract, wanneer
de termijn tussen de datum van afsluiten van het contract en de aanvangsdatum ervan langer is dan 1 jaar,
op voorwaarde dat de opzeg ten minste 3 maanden
vóór de aanvangsdatum gebeurt
• na iedere aangifte van een schadegeval, maar uiterlijk
1 maand na uitbetaling of weigering tot uitbetaling van
de schadevergoeding
• bij een risicovermindering indien u binnen een maand
na de aanvraag tot premievermindering hierover geen
akkoord met ons bereikt

Supra

17.2 Vorm en uitwerking van de opzegging
De opzegging gebeurt bij deurwaardersexploot, per aangetekende brief of door afgifte van de opzeggingsbrief tegen
ontvangstbewijs.
Deze opzeg heeft uitwerking na het verstrijken van een
termijn van:
1 maand, in geval van opzeg na risicovermindering, of
risicoverzwaring (artikel 17.1), overlijden van verzekeringnemer (artikel 17.3), faillissement van verzekeringnemer
(artikel 16.4), woonstkeuze in het buitenland (artikel 17.1)
of tariefwijziging (artikel 17.5).
Uw opzeg na tariefwijziging kan evenwel ten vroegste uitwerking hebben op de eerstkomende jaarlijkse hoofdvervaldag van de premie, volgend op de kennisgeving van de
tariefwijziging;
3 maanden, in geval van opzeg na schadegeval
(artikel 17.1)
Deze opzeg kan evenwel ten vroegste van kracht worden
na 1 maand, wanneer u of de begunstigde een van uw
verplichtingen, ontstaan door het schadegeval, niet
is nagekomen met de bedoeling ons te misleiden, op
voorwaarde dat wij een klacht met burgerlijke partijstelling
hebben ingediend bij een onderzoeksrechter of tot dagvaarding voor een vonnisgerecht zijn overgegaan, op basis
van de artikelen 193, 196, 197, 496 of 510 tot 520 van het
Strafwetboek.
te rekenen vanaf de dag volgend op de betekening of de
datum van het ontvangstbewijs of in geval van aangetekende brief, te rekenen vanaf de dag die volgt op de afgifte
ter post.

• kunnen wij het contract opzeggen binnen 3 maanden te
rekenen vanaf de kennisname van het overlijden
17.4 Faillissement
In geval van faillissement van de verzekeringnemer:
• blijft het contract voortbestaan ten voordele van de
massa van de schuldeisers, die aan ons het bedrag
verschuldigd is van de premies vervallen vanaf de
faillietverklaring
• kan de curator het contract opzeggen binnen
3 maanden die volgen op de faillietverklaring
• kunnen wij het contract ten vroegste 3 maanden na de
faillietverklaring opzeggen
17.5 Wijzigingen van het tarief en van de verzekeringsvoorwaarden
Indien wij de verzekeringsvoorwaarden en/of de premies
wijzigen, kunnen wij deze gewijzigde voorwaarden of
premies toepassen op elke waarborg van dit contract vanaf
de eerstvolgende jaarlijkse vervaldag, nadat wij u daarover vooraf hebben ingelicht.
U kunt evenwel het contract of de betrokken waarborg binnen een maand opzeggen indien deze kennisgeving uiterlijk 4 maanden vóór de jaarlijkse vervaldag werd gedaan
en binnen 3 maanden bij een latere kennisgeving.
Deze opzeg kan evenwel ten vroegste uitwerking hebben
op de eerstkomende jaarlijkse hoofdvervaldag, volgend
op de kennisgeving van de tariefwijziging.
Deze opzeggingsmogelijkheid bestaat niet wanneer
de wijziging van de verzekeringsvoorwaarden en/of de
premies voortvloeit uit een algemene aanpassing die door
de bevoegde overheid wordt opgelegd en wanneer de
toepassing ervan gelijk is voor alle maatschappijen.
Artikel 18: Wijziging van het risico
18.1 Wanneer een voertuig, omschreven in de Bijzondere Voorwaarden, vervangen wordt, blijft de waarborg verworven
voor het vervangingsvoertuig, voor zover de aard, de bestemming en het plaatnummer onveranderd blijven.
Voor een bromfiets volstaat dat het merk onveranderd blijft.
In verband met de aard en de bestemming is de classificatie
van de voertuigen in stijgende lijn bij gemeenschappelijk
akkoord als volgt vastgesteld: bromfiets, landbouwtractor,
motorfiets, personenauto en auto voor dubbel gebruik,
lichte vrachtauto en takelauto, vrachtauto en handelaarsof proefrittenplaat, taxi, autobus.
18.2 Wanneer een voertuig, omschreven in de Bijzondere Voorwaarden, vervangen wordt door een voertuig van een
andere aard of bestemming, met een ander plaatnummer,
of van een ander merk wanneer het om een bromfiets
gaat, moet ons deze vervanging binnen 8 dagen per ter
post aangetekende brief worden meegedeeld.
In dit geval worden de polisvoorwaarden en het tarief
toegepast die van kracht zijn op het ogenblik van de
wijziging.

De opzeg geldt steeds voor het geheel van het contract.

Artikel 19: Schorsing van de polis

Het premiegedeelte dat betrekking heeft op de periode na
de datum van het van kracht worden van de opzegging,
wordt door ons terugbetaald.

19.1 Wanneer het (of de) in de Bijzondere Voorwaarden omschreven voertuig(en) overgedragen wordt (worden) en
niet onmiddellijk vervangen wordt (worden), dan wordt de
huidige polis geschorst voor wat het (of de) overgedragen
voertuig(en) betreft.

17.3 Overdracht na overlijden
In geval van overlijden van de verzekeringnemer:
• blijft het contract voortbestaan ten voordele van de erfgenamen die verplicht zijn de premies te betalen
• kunnen de erfgenamen het contract per aangetekende
brief opzeggen binnen 3 maanden en 40 dagen na het
overlijden

U bent verplicht dergelijke overdracht aan ons per ter post
aangetekende brief ter kennis te brengen binnen een termijn van 8 dagen na de overdracht. Wanneer u nalaat deze
kennisgeving te doen, dan zullen wij de schorsing pas acteren vanaf het ogenblik dat de overdracht ons ter kennis
werd gebracht.
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Wij kunnen het contract opzeggen:
• tegen het einde van elke verzekeringsperiode, mits inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden
• tegen de aanvangsdatum van het contract, wanneer de
termijn tussen de datum van afsluiten van het contract
en de aanvangsdatum ervan langer is dan 1 jaar, op
voorwaarde dat de opzeg ten minste 3 maanden vóór
de aanvangsdatum gebeurt
• in geval van niet-betaling van de premie
• na iedere aangifte van een schadegeval, maar uiterlijk
één maand na uitbetaling of weigering tot uitbetaling
van de schadevergoeding
• in geval van wijziging van de wetgeving die een invloed
kan hebben op de draagwijdte van de waarborg
• als blijkt dat het werkelijke risico zwaarder is dan het
meegedeelde risico:
- indien u het voorstel tot aanpassing van het contract
weigert of niet aanvaardt binnen een maand na de
ontvangst ervan. De opzegging moet binnen 15 dagen
gebeuren.
- indien wij aantonen dat wij het werkelijke risico in
geen geval zouden verzekerd hebben. De opzegging
moet gebeuren uiterlijk 1 maand te rekenen vanaf de
dag dat wij kennis kregen van de verzwaring.
• indien u woonstkeuze doet in het buitenland

Supra
19.2 U moet de wederinvoegestelling van de geschorste polis
aanvragen voor ieder motorrijtuig dat door de gezinsleden
binnen 3 maanden vóór of binnen het jaar na de schorsing
van de polis wordt aangeschaft.
De polis zal dan opnieuw in voege worden gesteld overeenkomstig de verzekeringsvoorwaarden en het tarief die
van toepassing zijn op het ogenblik van de wederinvoegestelling en de duur van de polis zal verlengd worden met
de duur van de schorsing.
19.3 Na afloop van een schorsingstermijn van één jaar neemt
de polis een einde en het niet-verbruikte premiegedeelte
wordt terugbetaald.
Artikel 20: Premie
20.1 Algemeen
De premie, met inbegrip van de taksen en de kosten, moet
op ons verzoek op de vervaldag vooraf betaald worden.
20.2 Niet-betaling van de premie
Niet-betaling van de premie kan de schorsing van de waarborg of de opzegging van uw contract tot gevolg hebben,
overeenkomstig de bepalingen van de wet.
Artikel 21: Diverse bepalingen
21.1 Wie kan u helpen bij de uitvoering van uw contract?
Uw verzekeringsmakelaar kan u inlichten over uw contract
en de prestaties die eruit voortvloeien. Hij zal u bij de uitvoering van het contract steeds terzijde staan.
Daarnaast kunt u steeds contact opnemen met de Ombudsman van de maatschappij:
Ombudsman Audi
Frankrijklei 79 – 2000 Antwerpen
Tel. 03 247 36 37 - Fax 03 247 35 90
E-mail: ombudsman@audi-nv.be
U kunt natuurlijk ook terecht bij de Ombudsdienst van de
Verzekeringen:
Ombudsdienst van de Verzekeringen
de Meeûsplantsoen 35
1000 Brussel
Tel. 02 547 58 71 - Fax 02 547 59 75
E-mail: info@ombudsman.as
21.2 Verscheidene verzekeringnemers
Indien de verzekering afgesloten wordt door meer dan
een verzekeringnemer, dan zijn zij hoofdelijk en ondeelbaar tegenover ons gebonden.
21.3 Woonplaats en briefwisseling
Alle briefwisseling die u naar ons stuurt, is geldig verzonden indien zij gestuurd is naar onze vennootschapszetel in
Antwerpen of naar onze exploitatiezetel in Brussel.
Alle briefwisseling die wij naar u sturen, is geldig verzonden, ook ten aanzien van erfgenamen en rechtverkrijgenden, indien zij verstuurd is naar het adres aangeduid in
de Bijzondere Voorwaarden of het adres dat later aan ons
werd meegedeeld.
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Ingeval er verscheidene verzekeringnemers zijn, is elke
mededeling die wij aan een van hen richten, geldig ten opzichte van allen.
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21.4 Rechtsmacht
Alle geschillen in verband met dit contract behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de Belgische rechtbanken.
21.5 Bescherming persoonlijke levenssfeer
Audi nv verwerkt uw meegedeelde persoonsgegevens overeenkomstig de bepalingen van de wet van 8 december 1992
tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en haar
uitvoeringsbesluiten.
De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is Audi nv, Frankrijklei 79 in 2000 Antwerpen.
Audi nv verwerkt uw persoonsgegevens voor volgende
doeleinden:
• het aanbieden van een volledige dienstverlening in verzekeringen, d.i. de evaluatie en aanvaarding van het
risico, het afsluiten van het verzekeringscontract, het
beheer en de verdere opvolging ervan, het beheer en
afhandelen van schadegevallen en het opmaken van
statistieken
• naar aanleiding van controlewerkzaamheden, met name
bij onderzoek en opsporing van frauduleuze praktijken
en onregelmatigheden
• voor zover u zich hiertegen niet uitdrukkelijk hebt
verzet, voor marketingdoeleinden
Uw persoonsgegevens kunnen tevens voor deze doeleinden worden meegedeeld aan derden met wie Audi nv
contractueel of via haar aandeelhoudersstructuur verbonden is en waarvan u op verzoek een lijst kunt bekomen.
Deze personen zijn contractueel onderworpen aan een
speciale geheimhoudingsplicht.
Audi nv heeft het recht uw persoonsgegevens die relevant zijn voor de beoordeling van de risico’s en het beheer
van de contracten en schadegevallen, mee te delen aan
Datassur ESV, de Meeûsplantsoen 29 in 1000 Brussel.
U geeft uitdrukkelijk de toestemming aan Audi nv om
voor dezelfde doeleinden persoonsgegevens in verband
met uw gezondheid te verwerken. U gaat er eveneens mee
akkoord de persoonsgegevens in verband met uw gezondheid te laten behandelen, buiten de verantwoordelijkheid
van een professionele gezondheidsberoepsbeoefenaar,
door personen die deze gegevens nodig hebben in de
functie die ze uitoefenen. Deze personen zijn onderworpen aan een speciale vertrouwelijkheidsverplichting.
U geeft uitdrukkelijk de toestemming aan uw behandelende artsen en aan alle andere personen die door Audi nv
ondervraagd worden, om alle inlichtingen in verband met
uw gezondheidstoestand, nodig voor het afsluiten, het
beheer of de uitvoering van uw verzekeringscontract, met
inbegrip van een verklaring over uw doodsoorzaak, te verstrekken aan de adviserende geneesheer van Audi nv.
U hebt steeds het recht tot inzage en tot verbetering van
uw persoonsgegevens. Hiertoe richt u een gedateerd en
ondertekend verzoek, samen met een kopie van uw identiteitskaart, aan de verantwoordelijke voor de verwerking
(Audi nv, Datassur ESV,…).
Voor bijkomende inlichtingen kunt u zich wenden tot
de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke
levenssfeer in Brussel.

