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Inhoud
Uw polis bestaat uit deze Algemene Voorwaarden en de Bijzondere Voorwaarden, die primeren op de Algemene Voorwaarden
in de mate dat ze ermee strijdig zijn. Wij raden u aan beide aandachtig te lezen.
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I. Begripsomschrijvingen

Indien deze begrippen ook in de Bijzondere Voorwaarden worden gebruikt, moeten deze in dezelfde betekenis worden
gelezen tenzij dit daar uitdrukkelijk wordt tegengesproken.

Derden
Alle andere personen dan de verzekeringnemer en de verzekerden.

Nakend gevaar
Een gevaar waarop zo goed als zeker een toekomstig verzekerd schadegeval zal volgen indien er geen maatregelen worden
genomen om dit schadegeval of de gevolgen ervan te voorkomen of te beperken.

Nucleaire wapens
Wapens of tuigen die bestemd zijn om te ontploffen door de structuurwijziging van de atoomkern.

Ongeval
Iedere plotse, onvoorzienbare en onopzettelijke gebeurtenis in hoofde van een verzekerde.
Voor wat betreft de waarborg Opvarenden: de plotselinge gebeurtenis waarvan de oorzaak of een van de oorzaken buiten het
organisme van het slachtoffer ligt en die een lichamelijk letsel veroorzaakt. Voor de interpretatie van dat begrip wordt naar
de heersende rechtspraak inzake arbeidsongevallen verwezen. Worden met ongeval gelijkgesteld:
• Gezondheidsaandoeningen die het rechtstreekse en uitsluitende gevolg zijn van een gedekt ongeval;
• De inhalatie van gassen en dampen; de inname van niet daartoe bestemde giftige of bijtende producten;
• Verdrinking;
• Ontwrichtingen, verwringingen, spierverrekkingen of scheuringen, veroorzaakt door een plotse krachtinspanning;
• Zonnesteken, bevriezing of bloedaandrang als zij het gevolg zijn van een gedekt ongeval.

Opvarenden
Alle personen die zich aan boord van het verzekerde vaartuig, respectievelijk de bijboot bevinden.

Schade
• Lichamelijke schade: alle nadelige gevolgen – zelfs morele – van een aantasting van de lichamelijke gaafheid.
• Stoffelijke schade: elke beschadiging, vernieling of elk verlies van goederen of dieren.
• Onstoffelijke schade: elk financieel nadeel dat voortkomt uit het ontberen van het genot van een zaak of dat voortvloeit
uit het verlies van voordelen verbonden aan de uitoefening van een recht, of uit het genot van een goed of diensten
van personen, en in het bijzonder de onbruikbaarheid van het vaartuig, stijging van de onkosten en andere soortgelijke
nadelen.
• Onstoffelijke gevolgschade: de onstoffelijke schade die het gevolg is van een door deze polis gedekte lichamelijke of
stoffelijke schade.

Het voorvallen van de schade, dat wil zeggen het eerste ogenblik waarop de schade zich objectief en rechtstreeks aan de
verzekerden manifesteert en onomkeerbaar wordt.
Als één schadegeval wordt beschouwd, alle schade, ongeacht de aard van de schade en het aantal schadelijders, die toe te
schrijven is aan dezelfde oorzaak of aan een reeks van identieke oorzaken. De schade die is toe te wijzen aan dezelfde oorzaak wordt geacht te zijn overkomen tijdens het verzekeringsjaar waarin het eerste van deze schadegevallen is overkomen.
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Terrorisme
Een clandestien georganiseerde actie of dreiging van actie met ideologische, politieke, etnische of religieuze bedoelingen,
individueel of door een groep uitgevoerd, waarbij geweld wordt gepleegd op personen of de economische waarde van een
materieel of immaterieel goed geheel of gedeeltelijk wordt vernield, ofwel om indruk te maken op het publiek, een klimaat
van onveiligheid te scheppen of de overheid onder druk te zetten, ofwel om het verkeer of de normale werking van een dienst
of een onderneming te belemmeren.

Verzekerden
De volgende personen zijn verzekerd in deze polis:
• de verzekeringnemer en, als het om een rechtspersoon gaat, ook diens vennoten, zaakvoerders, bestuurders en bedrijfsleiders;
• als de verzekeringnemer een natuurlijk persoon is: de gezinsleden en de met hem gewoonlijk in gezinsverband samenwonende personen voor zover zij deelnemen aan de verzekerde activiteiten.

Verzekerd vaartuig
Dit is het vaartuig dat in de Bijzondere Voorwaarden is omschreven. Dit omvat:
1. Het casco: de romp van het vaartuig, inclusief vaste kiel en ballast, respectievelijk mid- en zijzwaarden en roer;
2. De tuigage en de voortstuwingsinstallatie: de tuigage omvat alles wat bij de optuiging van een vaartuig hoort, het rondhout
met staand en lopend want en zeilen; de voortstuwingsinstallatie omvat motor, koppeling, schroef, schroefas, de koeling
en alle bij de voortstuwingsinstallatie horende instrumenten;
3. De inventaris: de voor het verblijf van de opvarenden bestemde accommodatie, inclusief de huishoudelijke inboedel,
navigatiemiddelen en -apparatuur die normaliter bij het vaartuig horen bij overdracht van eigendom;
4. De bijboot: de bij het vaartuig horende en met zijn naam gemerkte bijboot, bestemd om blijvend met het vaartuig te worden
gebruikt, ook al behoort deze niet tot de inventaris ervan, met een maximumlengte van 3,50 m en een motorvermogen
van maximum 7,35 kW (10 pk ).
Dit kan, mits dit in de Bijzondere Voorwaarden wordt bepaald, gezamenlijk met het casco omvatten:
1. De inboedel: de aan de opvarenden persoonlijk toebehorende bezittingen. Zijn echter nooit verzekerd: proviand, geld,
geldwaardig papier, kostbaarheden, antiek en soortgelijke waardevolle voorwerpen, bont, audio- en/of visuele apparatuur, gsm’s, pc’s, laptops en tablets, brillen, contactlenzen, prothesen, horloges, duikpakken en -toestellen, visserstuig,
zelfs indien deze tot de inventaris behoren;
2. De boottrailer waarmee het vaartuig op de wal wordt gehaald, te water wordt gelaten, naar en van zijn bergplaats wordt
getrokken of waarmee het over de weg wordt vervoerd.

U - verzekeringnemer
De natuurlijke persoon of de rechtspersoon die deze polis onderschrijft en die een economisch en verzekerbaar belang heeft
bij het behoud van het verzekerde vaartuig, ongeacht of deze tevens eigenaar is of optreedt in naam van of ten behoeve van
een eigenaar.

Verzekeringsjaar
De periode tussen:
• hetzij 2 jaarlijkse vervaldagen van de polis;
• hetzij de datum van inwerkingtreding en de eerste jaarlijkse vervaldag;
• hetzij de laatste jaarlijkse vervaldag en de datum waartegen de polis wordt opgezegd.

Wij - maatschappij
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Voor wat betreft de waarborgen Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid, Casco en Opvarenden: Baloise Insurance, handelsnaam
van Baloise Belgium nv met maatschappelijke zetel: City Link, Posthofbrug 16, 2600 Antwerpen, België.
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II. Waarborgen

I. Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid
1. Algemeen
1.1. Voorwerp van de waarborg
Wij verzekeren de burgerrechtelijke aansprakelijkheid zoals die volgens het Belgische recht en gelijkaardige bepalingen van
buitenlands recht van kracht is op het ogenblik van het schadegeval dat te uwen laste kan worden gelegd voor de schade
veroorzaakt aan derden voor alle feiten, daden of nalatigheden ingevolge het gebruik van het in de Bijzondere Voorwaarden
omschreven vaartuig. De verzekerde aansprakelijkheid is de aansprakelijkheid buiten overeenkomst en de contractuele
aansprakelijkheid voor zover deze laatste voortvloeit uit een feit dat op zichzelf aanleiding kan geven tot een buitencontractuele aansprakelijkheid. De dekking is evenwel beperkt tot de vergoedingen die verschuldigd zouden zijn indien aan de
aansprakelijkheidsvordering een buitencontractuele grondslag was gegeven.
1.2. Tot welk bedrag is de waarborg Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid verzekerd?
De verzekerde bedragen, de vrijstelling en de indexering
1.2.1. De waarborg van deze polis wordt verleend:
• Voor schade voortkomend uit lichamelijke letsels, met een maximale vergoeding van 18.840.000 EUR per schadegeval;
• Voor stoffelijke schade, met een maximale vergoeding van 942.000 EUR per schadegeval.
1.2.2. Vrijstelling
Voor de stoffelijke schade wordt steeds een vrijstelling toegepast van 123,95 EUR per schadegeval.
1.2.3. Indexering
De verzekerde bedragen waarvan sprake in 1.2.1. en de vrijstelling waarvan sprake in 1.2.2. zijn gekoppeld aan het indexcijfer van de consumptieprijzen. Voor de verzekerde bedragen is het basisindexcijfer dit van augustus 2001, namelijk
109,53 (basis 1996) en voor de vrijstelling is het basisindexcijfer dit van december 1983, namelijk 72,06 (basis 1996).
Het indexcijfer dat zal worden toegepast is dit van de maand voorafgaand aan de maand waarin het schadegeval zich voordoet.
1.2.4. Strafrechtelijke verdediging
Wij vergoeden de kosten van uw strafrechtelijke verdediging zolang de burgerlijke belangen niet zijn geregeld. U hebt evenwel
op elk moment de mogelijkheid om op eigen kosten zelf uw strafrechtelijke verdediging te organiseren.
Wij vergoeden nooit de boetes of transacties met het Openbaar Ministerie.

2. Omvang van de waarborg
Wij vergoeden:
a. de lichamelijke en stoffelijke schade in hoofdsom ten belope van de bedragen vermeld in de Bijzondere Voorwaarden en
dit per schadegeval;
b. de onstoffelijke gevolgschade in zoverre deze laatste voortvloeit uit een verzekerd ongeval. Deze schade is begrepen in
het verzekerde bedrag voor de stoffelijke schade.

3. Geldigheidsduur van de waarborg
Wij verzekeren de buitencontractuele burgerrechtelijke aansprakelijkheid van iedere verzekerde voor schade die zich tijdens
de geldigheidsduur van de polis heeft voorgedaan.
De dekking strekt zich uit tot schade-eisen die worden ingediend na afloop van de polis enkel voor zover deze eisen betrekking hebben op een schade die voorgevallen is tijdens de geldigheidsduur van deze polis.
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Wij vergoeden nooit de zuiver onstoffelijke schade.
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4. Specifieke gevallen
4.1. Waterski
Mits uitdrukkelijke vermelding in de Bijzondere Voorwaarden en betaling van een bijpremie is ook de burgerrechtelijke aansprakelijkheid gedekt voor de lichamelijke schade en stoffelijke schade ontstaan tijdens en door de beoefening van waterski.
Deze facultatieve waarborg geldt echter enkel indien het aantal gelijktijdig getrokken skiërs niet meer bedraagt dan het aantal
dat in de Bijzondere Voorwaarden werd opgenomen. De getrokken skiërs worden als verzekerden beschouwd. Betreffende
lichamelijke schade worden de skiërs alsook de bestuurder van het vaartuig als derden beschouwd.

5. Uitsluitingen
Wij vergoeden nooit:
a. De schade aan de inboedel toebehorend aan de opvarenden (met inbegrip van schade aan duikerspakken en -toestellen
of visserstuig);
b. Elke aansprakelijkheid die binnen het toepassingsgebied van de verplichte aansprakelijkheidsverzekering van motorvoertuigen valt;
c. De schade die voortvloeit uit een aansprakelijkheid zonder fout krachtens elke communautaire, regionale of nationale
wetgeving of reglementering alsook krachtens soortgelijke buitenlandse wetgevingen;
d. De schadevergoedingen bij wijze van strafmaatregel of intimidatie zoals de ‘punitive damages’ of ‘exemplary damages’
in bepaalde buitenlandse wetgevingen.

II. Casco
Deze waarborg is slechts van kracht mits uitdrukkelijke vermelding ervan in de Bijzondere Voorwaarden.

1. Algemeen
1.1. Voorwerp van de waarborg
Wij verzekeren de schade aan het vaartuig veroorzaakt door een van onderstaande risico’s:
a. Tijdens de vaart, het liggen op het water, het op de wal halen en te water laten: alle gevaren zoals storm, onweer, blikseminslag, schipbreuk, zinken, stranden, aanvaring, contact met vaste of vlottende voorwerpen, brand, ontploffing, overstromingen, vloedgolf, breken van kettingen, trossen, stangen, trailers, sleden, het omkiepen en in het algemeen alle
plotse, onvoorziene en buiten het vaartuig komende onheilen;
b. Tijdens het verblijf: gekarakteriseerde opslagrisico’s in gebruikelijke en geschikte bergplaatsen zoals brand, ontploffing,
overstroming, blikseminslag en omkiepen;
c. Tijdens het vervoer over de weg: gekarakteriseerde voertuigongevallen zoals aanrijding, accidenteel contact met een
voorwerp, kanteling, onderling contact tussen verschillende delen van de voertuigcombinatie, onverwacht contact met
wild of andere loslopende dieren;
d. Aardbeving, vulkanische uitbarsting, val van vliegtuigen;
e. Daden van vandalisme.
Wij vergoeden bovendien de schade aan het casco en aan de schroef en de schroefas veroorzaakt door:
a. Verborgen gebrek;
b. Onoordeelkundige herstelling door professionele herstellers en werven.
Wij verzekeren weliswaar de gevolgen van het verborgen gebrek of van de onoordeelkundige herstelling maar uitgesloten
blijven de kosten en uitgaven om het verborgen gebrek zelf of om de onoordeelkundige herstelling zelf op te heffen.
1.2. Te verzekeren waarde
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1.2.1. Getaxeerde som op het vaartuig, inclusief inventaris
De in de Bijzondere Voorwaarden op het vaartuig verzekerde som geldt als een met wederzijds goedvinden tussen de verzekeringnemer en de verzekeraar getaxeerde waarde, met dien verstande echter dat de berekening van deze waarde in de
Bijzondere Voorwaarden moet zijn omschreven:
a. hetzij als de nieuwbouwwaarde;
b. hetzij als een door deskundigen op grond van een taxatierapport vastgestelde waarde;
c. hetzij als de dagwaarde.
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Deze nieuwbouwwaarde of in een taxatierapport vastgestelde waarde blijft geldig gedurende 3 jaar na de eerste ingebruikneming, resp. het opstellen van het taxatierapport. Bij verzekering van de nieuwbouwwaarde of van de dagwaarde staat u in
voor de juistheid van de door u aan ons verstrekte inlichtingen bij het afsluiten van deze polis. Bij stilzwijgende hernieuwing
hebt u, bij wijziging van de dagwaarde, de verplichting ons daarover in te lichten. Hetzelfde geldt bij het verstrijken van de
geldigheidsperiode van de nieuwbouwwaarde resp. van de in een taxatierapport vastgestelde waarde. Wanprestatie brengt
met zich mee dat de schadepenningen worden betaald op grond van een door ons te begroten taxatie van de dagwaarde op
de datum van het schadegeval, met toepassing van de evenredigheidsregel.
De dagwaarde is de waarde van het vaartuig resp. de inboedel en/of de boottrailer in de staat waarin dit zich bevindt de dag
van het schadegeval , d.w.z. na aftrek van de stoffelijke waardevermindering op grond van ouderdom, gebruik en onderhoudstoestand en na aftrek van het technische en technologische waardeverlies van het vaartuig, resp. de inboedel en/of
de boottrailer.
In de Bijzondere Voorwaarden wordt uitdrukkelijk vermeld of de BTW of vervangende taksen alsook de BIV (Belasting op
Inverkeerstelling) in het opgegeven bedrag zijn begrepen.
1.2.2. Boottrailer
• Verzekerde som nieuwe boottrailer: factuurwaarde
• Verzekerde som van een tweedehands of gebruikte boottrailer: werkelijke waarde.
1.2.3. Inboedel van opvarenden
De op deze objecten verzekerde som is de dagwaarde ervan op het ogenblik van het afsluiten van deze polis. Bij stilzwijgende
hernieuwing hebt u, bij wijziging van de dagwaarde, de verplichting ons daarover in te lichten. Wanprestatie brengt met zich
mee dat de schadepenningen worden betaald op grond van een ons te begroten taxatie van de dagwaarde op de datum van
het schadegeval, met toepassing van de evenredigheidsregel.
1.3. Waarborguitbreidingen
In de waarborg Casco zijn de waarborgen Hulp- en bergloon, Lichtingskosten en Depannagekosten begrepen overeenkomstig
de vermeldingen van 1.3.1, 1.3.2 en 1.3.3:
• in afwijking van elke andere bepaling in deze polis waaronder de bepalingen vermeld onder VI.3 Kosten en interesten reddingskosten, zijn de waarborgen vermeld onder 1.3.1 en 1.3.2 beperkt tot de waarde van het vaartuig op het moment
van het ongeval, met een maximum van 25.000 EUR voor beide waarborgen samen;
• in afwijking van elke andere bepaling in deze polis waaronder de bepalingen vermeld onder VI. 3 Kosten en interesten reddingskosten, is de waarborg vermeld onder 1.3.3 beperkt tot de waarde van het vaartuig op het moment van het
ongeval, met een maximum van 2.500 EUR.
De waarborgen vermeld onder 1.3.1, 1.3.2 en 1.3.3 kunnen, mits bijpremie, tevens als aanvulling op de waarborg Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid onderschreven worden.
1.3.1. Hulp- en bergloon
Deze waarborg omvat enerzijds het hulploon voor werkzaamheden verricht om het vaartuig aan dringend gevaar te onttrekken,
en anderzijds de werkzaamheden die, nadat een ramp heeft plaatsgevonden, ertoe hebben geleid het vaartuig of een deel
ervan te redden. De waarborg heeft uitsluitend betrekking op gebeurtenissen die plaatsvinden tijdens het varen en/of het
liggen op het water en dit binnen de perken van de risico’s en uitsluitingen vermeld in de polis.
1.3.2. Lichtingskosten
Deze waarborg omvat de lichtingskosten d.w.z. kosten verbonden aan de opruiming van de restanten van een gezonken vaartuig, indien de overheid of de exploitant van een jachthaven of -aanlegplaats gebruik maakt van zijn recht om opruiming te
eisen van het beschadigde of vernielde vaartuig. De waarborg heeft uitsluitend betrekking op gebeurtenissen die plaatsvinden
tijdens het varen en/of het liggen op het water en dit binnen de perken van de risico’s en uitsluitingen vermeld in de polis.
Deze dekking waarborgt de depannagekosten van het vaartuig na een gewaarborgd ongeval tijdens het vervoer over de weg
en dit binnen de perken van de risico’s en uitsluitingen vermeld in de polis.
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1.3.3. Depannagekosten
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2. Omvang van de waarborg
Wij vergoeden enkel de stoffelijke schade aan het vaartuig in hoofdsom ten belope van de bedragen vermeld in de Bijzondere
Voorwaarden en dit per schadegeval.
Wij vergoeden nooit:
a. de zuiver onstoffelijke schade;
b. de onstoffelijke gevolgschade.

3. Geldigheidsduur van de waarborg
Wij verzekeren de buitencontractuele burgerrechtelijke aansprakelijkheid van iedere verzekerde voor schade die zich tijdens
de geldigheidsduur van de polis heeft voorgedaan.
De dekking strekt zich uit tot schade-eisen die worden ingediend na afloop van de polis enkel voor zover deze eisen betrekking hebben op een schade die voorgevallen is tijdens de geldigheidsduur van deze polis.

4. Specifieke gevallen
4.1. Diefstal
4.1.1. Gehele diefstal
In de verzekering is begrepen diefstal van het gehele vaartuig indien de verzekerde bewijst dat hij de passende maatregelen
van bewaking of bewaring heeft genomen. Voor een vaartuig met een eigen gewicht van minder dan 500 kg (inclusief motor)
of voor alle vaartuigen op boottrailer wordt het risico van diefstal van het gehele vaartuig echter slechts gewaarborgd indien
deze bovendien in een behoorlijk afgesloten slotvaste bergplaats is ondergebracht en er sporen van inbraak zijn.
4.1.2. Gedeeltelijke diefstal
Diefstal van de tuigage, de voortstuwingsinstallatie en van de inventaris die niet gepaard gaat met gelijktijdige diefstal van
het gehele vaartuig, is slechts verzekerd indien deze diefstal wordt gepleegd met geweld, inbraak aan boord of in de gebruikelijke en geschikte bergplaatsen waar het vaartuig zich bevindt.
4.2. Inventaris en inboedel van de opvarenden
Schade aan inventaris en inboedel worden slechts vergoed indien zij het gevolg zijn van een verzekerd risico waardoor de
romp van het vaartuig of zijn tuigage wordt beschadigd.

5. Uitsluitingen
Wij vergoeden nooit:
5.1. Zeilen, zeilkleden en dekzeilen
Uit deze waarborg is uitgesloten: schade aan zeilen, zeilkleden en dekzeilen door de wind gescheurd of weggewaaid tijdens
het optuigen, tenzij een en ander het gevolg is van schade aan de rondhouten waaraan zij zijn gehecht of van schipbreuk,
stranding, aanvaring, contact, brand en ontploffing;
5.2. Voortstuwingsmotoren en roer
Uit deze waarborg is uitgesloten, zonder afbreuk te doen aan de bepalingen inzake het verborgen gebrek, elke schade aan
de voortstuwingsinstallatie, aan het roerblad en zijn onderdelen tenzij ze de schade het gevolg is van schipbreuk, stranding,
aanvaring, contact met vaste of vlottende voorwerpen, brand, ontploffing.
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5.3. Schrammen en verfschade, schade door uitdroging, insecten e.d., vermoeidheid, slijtage, vorstschade
Uit deze waarborg zijn uitgesloten:
• Schrammen of verfschade, tenzij deze gepaard gaat met verdere structurele beschadiging zoals blutsen, deuken, barsten,
scheuren en dergelijke, door een uitwendig voorval;
• Schade voortvloeiend uit de versplintering door uitdroging van de romp;
• Schade veroorzaakt door insecten, wormen, knaagdieren en parasieten van allerlei soort;
• Schade veroorzaakt door vermoeidheid, slijtage;
• Schade te wijten aan de inwerking van de vorst of veroorzaakt door het vastvriezen van het vaartuig in het ijs;
• Schade door osmose;
• Schade of verlies van kabels, meerkabels, netten en vismateriaal.
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5.4. Brand tijdens het verblijf in gebruikelijke en geschikte bergplaatsen
Uit deze waarborg is uitgesloten schade ten gevolge van brandversnellende materialen die aan boord van het vaartuig blijven
zoals gasflessen, spiritusbranders en bunkers.

III. Opvarenden
Deze waarborg is slechts van kracht mits uitdrukkelijke vermelding ervan in de Bijzondere Voorwaarden.

1. Algemeen
1.1. Voorwerp van de waarborg
1.1.1. Wij verzekeren de opvarenden na een ongeval overkomen voor wat betreft:
• overlijden;
• blijvende invaliditeit;
• medische kosten.
Wij vergoeden op basis van de door u gekozen verzekeringsformule en de kapitalen opgenomen in de Bijzondere Voorwaarden
en binnen de voorwaarden en de dekkingsgrenzen van deze polis.
1.1.2. Waarborguitbreiding
De waarborg blijft verworven indien u deelneemt aan de redding van personen of goederen die door een ongeval in gevaar
verkeren.
1.2. Vergoedingen
1.2.1. Overlijden
a. In geval van overlijden betalen wij de in de Bijzondere Voorwaarden overeengekomen vergoeding uit, indien dit overlijden
plaatsvindt binnen 3 jaar na de dag van het ongeval dat de oorzaak ervan is. De vergoeding wordt aan de begunstigde
betaald. Is er geen begunstigde aangeduid, dan gebeurt de uitkering aan de verzekeringnemer. Bij ontstentenis gebeurt
de uitkering in de hierna bepaalde volgorde:
-

Aan de echtgenoot/echtgenote van de opvarende, die niet van tafel en bed of feitelijk is gescheiden;

-

Bij ontstentenis, aan de kinderen van de opvarende, in gelijke delen;

-

Bij ontstentenis, aan de wettige erfgenamen van de opvarende tot en met de vierde graad, volgens hun respectieve
rechten in de nalatenschap.
b. Indien de opvarende en zijn echtgenoot/echtgenote overlijden ten gevolge van hetzelfde ongeval en zij minderjarige kinderen nalaten die op het ogenblik van het ongeval ten laste van hen vielen, dan wordt de aan deze kinderen toekomende
verzekerde som verdubbeld.
c. Indien de opvarende de leeftijd van 5 jaar niet heeft bereikt op het ogenblik van het ongeval, dan betalen wij enkel de bewezen
begrafeniskosten met een maximum van 3.100 EUR. De vergoedingen bij overlijden en deze voorzien voor blijvende
invaliditeit worden niet gecumuleerd. Indien de vergoedingen voor blijvende invaliditeit reeds werden uitgekeerd en de
verzekerde later overlijdt ten gevolge van het ongeval, dan zullen wij het verschil tussen de overlijdensvergoeding en de
reeds uitgekeerde vergoedingen voor blijvende invaliditeit betalen. Indien het bedrag van deze uitgekeerde invaliditeitsvergoedingen hoger ligt dan het bedrag van de overlijdensvergoeding, dan blijft het reeds uitgekeerde bedrag verworven
aan de verzekerde.
a. Bepaling van de graad van invaliditeit
Indien de letsels niet meer voor verbetering vatbaar zijn, wordt de graad van blijvende invaliditeit vastgesteld. Indien de
letsels 3 jaar na het ongeval nog niet zijn geconsolideerd, dan wordt de te verwachten graad van blijvende invaliditeit
vastgesteld. Dit gebeurt enkel bij medische beslissing en op basis van de criteria van de ‘officiële Belgische schaal ter
bepaling van de graad van invaliditeit’. De vastgestelde fysiologische invaliditeit kan niet meer dan 100 % bedragen.
Letsels aan reeds gebrekkige of functioneel buiten werking zijnde ledematen of organen worden in aanmerking genomen
voor het verschil tussen de staat van het lichaamsdeel of het orgaan vóór en na het ongeval. Voor de personen van 75 jaar
en ouder worden de voorziene vergoedingen met de helft verminderd.
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b. Omvang van de vergoeding
Bij de consolidatie van de letsels betalen wij u een vergoeding uit in functie van de graad van fysiologische invaliditeit
en deze wordt als volgt berekend:
-

de invaliditeit bedraagt maximaal 25 %: het verzekerde kapitaal vermenigvuldigd met de invaliditeitsgraad;

-

de invaliditeit bedraagt maximaal 50 %: de vergoeding omvat de som van a) en b):
a) 25 % van het verzekerde kapitaal;
b) het verdubbelde kapitaal, vermenigvuldigd met de invaliditeitsgraad die 25 % overschrijdt;

-

de invaliditeit bedraagt maximaal 75 %: de vergoeding omvat de som van a), b) en c):
a) 25 % van het verzekerde kapitaal;
b) 25 % van het verdubbelde kapitaal;
c) het verdrievoudigde kapitaal, vermenigvuldigd met de invaliditeitsgraad die 50 % overschrijdt;

-

de invaliditeit bedraagt maximaal 100 %: de vergoeding omvat de som van a), b), c) en d):
a) 25 % van het verzekerde kapitaal;
b) 25 % van het verdubbelde kapitaal;
c) 25 % van het verdrievoudigde kapitaal;
d) het verzesvoudigde kapitaal, vermenigvuldigd met de invaliditeitsgraad die 75 % overschrijdt.
c. Maximale waarborg
De totale vergoeding verschuldigd bij blijvende invaliditeit voor een en hetzelfde schadegeval, onafhankelijk van het
aantal getroffenen, bedraagt maximaal achtmaal het in de Bijzondere Voorwaarden verzekerde kapitaal, geïndexeerd
op de dag van het ongeval. Indien deze totale vergoeding bij toepassing van deze Algemene Voorwaarden niet volstaat,
dan ontvangen de verzekerde en diens echtgenoot/echtgenote de hen toekomende vergoeding volledig. Het beschikbare saldo wordt vervolgens in gelijke mate onder de kinderen van de verzekeringnemer verdeeld. Een eventueel nog
beschikbaar saldo wordt in gelijke mate onder alle andere rechthebbenden verdeeld.
1.2.3. Medische kosten
Wij betalen u de verplegingskosten terug voor de medisch voorgeschreven behandeling voorafgaand aan de datum van de
consolidatie van de letsels, en dit ten belope van het overeengekomen bedrag. Deze kosten omvatten de geneeskundige,
heelkundige, farmaceutische, kinesitherapeutische en hospitalisatiekosten, de eerste prothese (met uitzondering van
brillen, hoorapparaten en tandprothesen) en het aangepast vervoer dat nodig is voor de behandeling. Wij betalen eveneens
de kosten van het verblijf gedurende maximaal 30 dagen van een familielid dat in het ziekenhuis overnacht bij een gehospitaliseerde verzekerde. Tevens betalen wij de kosten voor de opsporing en redding indien een verzekerde is vermist of in een
situatie verkeert die een onmiddellijk en ernstig gevaar oplevert. Deze waarborg is aanvullend en pas verworven na uitputting
van de tussenkomst van de ziekte- en invaliditeitsverzekering en de arbeidsongevallenverzekering.

2. Omvang van de waarborg
Wij vergoeden de lichamelijke schade met een maximale tussenkomst in hoofdsom tot het bedrag vermeld in de Bijzondere
Voorwaarden en dit per schadegeval.
De waarborg geldt binnen de in de Algemene Voorwaarden omschreven vaargrenzen. Zijn in de waarborg begrepen:
de ongevallen overkomen aan de verzekerden die het vaartuig op het droge trekken, het te water laten of er normale onderhouds- en reparatiewerken aan verrichten.

3. Specifieke gevallen
Indien een huisdier, eigendom van een opvarende, met het verzekerde vaartuig wordt vervoerd en gewond geraakt door een
ongeval, dan vergoeden wij de dierenartskosten tot maximaal 620 EUR.
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4. Uitsluitingen
Wij vergoeden nooit schade:
a. veroorzaakt tijdens de voorbereiding op of de deelname aan snelheidswedstrijden;
b. veroorzaakt tijdens het varen op wildwater;
c. indien de bestuurder van het vaartuig zich niet houdt aan de plaatselijke door de overheid opgelegde reglementen;
d. te wijten aan aardbeving, instorting, aardverschuiving, overstroming, vloedgolf en alle andere natuurrampen;
e. veroorzaakt door zelfmoord of poging tot zelfmoord.
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III. Algemene bepalingen

1. Omvang van de waarborg
De uitkering is per schadegeval beperkt tot de bedragen vermeld in de Bijzondere Voorwaarden. De sublimieten zijn begrepen
in de hoofdsom.

2. Vrijstelling
De in hoofdsom verschuldigde vergoeding en de kosten en interesten worden verleend bovenop de vrijstellingen die in de
Bijzondere Voorwaarden worden vermeld.
Als eenzelfde schadegeval aanleiding geeft tot schade die het voorwerp uitmaakt van specifieke vrijstellingen, dan wordt
elke vrijstelling afzonderlijk van de andere toegepast op de schade waarop ze betrekking heeft.

3. Toezeggingen, geldigheidsgebied en geldigheidsduur
3.1. Toezeggingen
De waarborgen zijn slechts verworven mits naleving van onderstaande toezeggingen. Bij niet-naleving van de toezeggingen
vermeld onder 1.1.; wordt er geen enkele waarborg verleend, ongeacht of er enig verband bestaat tussen de wanprestatie
en het schadegeval. Bij niet-naleving van de overige toezeggingen vervalt het recht op de verzekeringsprestatie doch enkel
in de mate waarin wij het causaal verband tussen de wanprestatie en het schadegeval aantonen.
3.1.1. Gebruik van het vaartuig
a. Het vaartuig mag uitsluitend worden gebruikt in de sfeer van het privéleven, exclusief het verhuren, het charteren of het
aan boord nemen van passagiers op commerciële basis.
b. Het vaartuig mag niet voor smokkel, verboden handel of sluikhandel worden gebruikt.
3.1.2. Bekwaamheidsgetuigschriften en wettelijke verplichtingen
De waarborgen zijn slechts verworven indien de persoon, gelast met het varen, houder is van de nodige en geldige bekwaamheidsgetuigschriften en indien is voldaan aan alle verplichtingen vereist door de wet en/of aan alle andere openbare reglementen.
3.1.3. Aantal opvarenden
Er mogen zich aan boord niet meer opvarenden bevinden dan er, hetzij door de bouwers, hetzij door de toepasselijke wetten
en/of administratieve reglementen, respectievelijk vaar- en wedstrijdreglementen, zijn toegelaten.
3.1.4. Reddingsmiddelen, navigatieapparatuur, -lichten en -vlaggen
Aan boord van het vaartuig moeten zich alle door de toepasselijke wetten en/of reglementen voorgeschreven reddingsmiddelen, navigatieapparatuur, -lichten en v laggen bevinden die vóór het uitvaren behoorlijk naar werking en deugdelijkheid
zijn gecontroleerd.
3.1.5. Vaarzones, -periodes en -toelatingen
Alle wettelijke en administratieve voorschriften in verband met het varen moeten worden nageleefd.
3.2.1. Vaargrenzen
De verstrekte waarborgen gelden uitsluitend binnen de hierna omschreven vaargrenzen en dit volgens de in de Bijzondere
Voorwaarden vermelde formules:
Formule I: Alle voor de pleziervaart toegankelijke binnenwateren van de Benelux, alsook het varen onder de kust
(max. 5 zeemijl uit de kust).
Formule II: Binnen de hierna vermelde grenzen: 65 ° NB en 34° NB en 30 ° OL en 15 ° WL, doch met uitsluiting van de binnenwateren van, respectievelijk het varen onder de kusten van Estland, Letland, Litouwen, Polen, Albanië, Turkije, Egypte,
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Bulgarije, Libië, Algerije en Marokko. Voor de open jachten zonder dagaccommodatie, opblaas- en rubberboten is - zonder
afbreuk te doen aan de bovenvermelde uitsluitingen - de vaart beperkt tot alle voor de pleziervaart toegankelijke binnenwateren en de vaart onder de kust (max. 5 zeemijl uit de kust), tenzij anders vermeld in het CE-certificaat.
3.2.2. Vervoer over de weg
De verstrekte waarborgen gelden uitsluitend binnen de hierna omschreven grenzen en dit volgens de in de Bijzondere Voorwaarden vermelde formules:
Formule I: Benelux
Formule II: Binnen Europa met uitsluiting van Albanië, Bulgarije, Tsjechië, Slowakije, Polen, Roemenië, Estland, Letland,
Litouwen, Oekraïne, Wit-Rusland en Rusland.
3.3. Geldigheidsduur van de waarborgen
3.3.1. Varen en stilliggen op het water
De waarborgen zijn verworven tijdens het varen, het voor anker of gemeerd liggen, tijdens het verlenen van hulp en bijstand
aan vaartuigen of personen in nood. De waarborgen zijn verworven tijdens het op wal halen en de tewaterlating, tijdens het
op- en aftuigen.
3.3.2. Verblijf op het land
De waarborgen zijn verworven tijdens het liggen op de wal of op scheepshellingen en in de gebruikelijke en geschikte bergplaatsen.
3.3.3. Vervoer over de weg
De waarborgen zijn verworven tijdens het vervoer over de weg van en naar de bergplaats en de vaarplaats. De risico’s beginnen op het ogenblik dat het vaartuig wordt opgenomen om op het voor vervoer bestemde motorvoertuig of op de voor het
vervoer bestemde boottrailer te worden geplaatst en lopen door tijdens de normale duur van het vervoer om te eindigen bij
lossing op de plaats van bestemming. Tenzij anders in de Bijzondere Voorwaarden is bepaald, mag het vervoer uitsluitend
gebeuren door een aan de verzekerde toebehorend of in huur genomen motorvoertuig, respectievelijk boottrailer.
3.3.4. Beperkingen van de geldigheidsduur van de waarborgen
1. De waarborgen zijn niet verworven tijdens inbeslagneming: het gaat hier om schade en verliezen ontstaan in de tijdspanne waarin het vaartuig, om welke reden ook, op last van enige overheid of instantie in beslag is genomen, opgeëist
of gebruikt.
2. Tenzij anders in de Bijzondere Voorwaarden is bepaald, zijn uit de waarborgen gesloten de schade en het verlies veroorzaakt tijdens:
1. Het vissen met sleepnetten;
2. Deelname aan professionele zeilwedstrijden en de voorbereidende vaart en testen daartoe;
3. Deelname aan motorbootwedstrijden;
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IV. Algemene waarborgbeperkingen

Wij vergoeden nooit:
1. De schade die de verzekerde opzettelijk veroorzaakte;
2. De schade die de verzekerde veroorzaakte door de volgende gevallen van grove schuld:
-

terwijl hij in staat van dronkenschap was of verkeerde in een staat van alcoholintoxicatie of in een gelijkaardige toestand die het gevolg is van de inname van andere producten dan alcoholische dranken;

-

wanneer hij een weddenschap of een uitdaging heeft uitgelokt of eraan heeft deelgenomen;

- wanneer hij deelnam aan vechtpartijen.
3. Inbeslagneming, verbeurdverklaring, inbezitneming door de toldiensten of door een erkende of niet-erkende overheid,
smokkel, verboden handel of sluikhandel;
4. Een sleepoperatie die niet is voorgeschreven door de verplichting redding of bijstand te verlenen volgens de regels van
goed zeemanschap;
5. Het overschrijden van het maximaal toegelaten gewicht van de last zoals deze is voorgeschreven door de constructeur
van het trekkende voertuig en/of de boottrailer en/of door de wetgeving ter zake;
6. De schade die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg is van wijziging van de atoomkern, van radioactiviteit of van
ioniserende stralingen, nucleaire substanties of nucleaire stralingen;
7. De schade veroorzaakt door en tijdens oorlog, oproer, twisten, stakingen, arbeidsconflicten;
8. De schade van welke aard ook, de verliezen, kosten of uitgaven die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zijn van
een daad van terrorisme met inbegrip van een biologische, een chemische of een radioactieve besmetting of het gebruik
van nucleaire wapens.
Daden van terrorisme aan Belgische risico’s zijn evenwel gedekt volgens de wet van 01 april 2007 (BS 15 mei 2007)
volgens de bepaling onder V. Terrorisme.
9. De schade van welke aard ook, de verliezen, kosten of uitgaven die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zijn van
sabotage;
10. De schade die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg is van asbest of van de schadelijke eigenschappen ervan, alsook
van elk ander materiaal waarin asbest in eender welke vorm aanwezig is.

V. Terrorisme

Wij zijn hiertoe lid van de vzw TRIP (www.tripvzw.be) geworden.
Alle leden van de vzw TRIP samen bieden per kalenderjaar een gezamenlijke dekking aan met als basisbedrag 1 miljard EUR,
jaarlijks geïndexeerd, voor de schade veroorzaakt door alle gebeurtenissen erkend als terrorisme en voorgevallen tijdens
dat kalenderjaar.
De wet voorziet tevens in de oprichting van een Comité met onder andere als opdracht:
• nagaan of een gebeurtenis voldoet aan de wettelijke definitie van terrorisme;
• percentages vaststellen volgens dewelke de schadevergoeding uitgekeerd moet worden.
In de gevallen waarin de wet van toepassing is, primeert deze op onze contractuele verplichting en, onder andere, wat het
bedrag van de schadevergoeding en de termijnen van uitbetaling ervan betreft.
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Deze polis dekt eveneens, binnen de grenzen van de waarborgen en voor zover deze effectief zijn onderschreven, de schade
veroorzaakt door een daad van terrorisme, zoals gedefinieerd en geregeld door de wet van 1 april 2007 (BS 15 mei 2007).
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VI. Schaderegeling en vergoedingen

1. Uw verplichtingen bij schade
Bij elk schadegeval moet u ons in elk geval onmiddellijk op de hoogte brengen.
Bezorg ons alle juiste en volledige informatie, bewijsstukken en documenten, zodat wij de precieze omstandigheden en
de omvang van de schade kunnen vaststellen.
Iedere verzekerde moet alle redelijke maatregelen nemen om de gevolgen van het schadegeval te voorkomen of te beperken.
Mocht u na de aangifte nog nuttige en voor ons noodzakelijke informatie ontvangen, bijvoorbeeld dagvaardingen en gerechtelijke of buitengerechtelijke akten, dan moet u die zo snel mogelijk aan ons overmaken en alle vereiste procedurehandelingen
vervullen.
Iedere verzekerde mag de materiële feiten erkennen of de eerste geldelijke of medische hulp verstrekken. Hij mag echter in
geen geval enige aansprakelijkheid erkennen, een belofte tot schadevergoeding doen, een regeling treffen of een transactie
sluiten.
De verzekerde mag evenmin een daad stellen waardoor onze indeplaatsstelling tegenover de aansprakelijke derde geen
uitwerking kan hebben.
Wanneer de verzekerde zonder onze toestemming de benadeelde heeft vergoed of hem een vergoeding heeft toegezegd,
dan zijn wij hierdoor niet gebonden.
Indien u een van de voormelde verplichtingen niet nakomt en er daardoor een nadeel voor ons ontstaat, dan kunnen wij onze
prestatie verminderen ten belope van het door ons geleden nadeel.
Wij kunnen onze dekking weigeren en de polis opzeggen, indien deze verplichtingen met bedrieglijk opzet niet zijn nagekomen.

2. Onze schaderegeling
2.1. Onze schaderegeling inzake de waarborg Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid
Wij vergoeden de benadeelde als daartoe grond bestaat.
Onze tussenkomst houdt echter geen erkenning van aansprakelijkheid in vanwege een verzekerde en kan deze ook geen
nadeel berokkenen.
Als de schade minder bedraagt dan de vrijstelling wordt er geen vergoeding betaald en wordt de verdediging van de belangen
van de verzekerden niet ten laste genomen.
Wanneer een verzekerde zelf de schade herstelt, dan is onze tegemoetkoming beperkt tot de kostprijs, zowel voor het
arbeidsloon als voor de leveringen nodig voor de herstelling.
Bij een vordering tot schadevergoeding tegen een verzekerde, en voor zover onze belangen en die van hem samenvallen,
leiden wij de procedure in zijn naam, maar op onze kosten.
2.2. Onze schaderegeling inzake de waarborg Casco
2.2.1. Taxatie van de schade

0096-0069T0000.01-19012013

De schade wordt op tegenspraak door een door ons aangestelde deskundige getaxeerd. De kosten van de schadetaxatie
vallen te onzen laste. Zij worden door ons gedragen, ook indien geen verzekerde schade aanwezig blijkt te zijn of indien het
bedrag ervan lager dan het bedrag van de vrijstelling zou zijn.
2.2.2. Aftrek oud voor nieuw
Op de herstellings- en vervangingskosten wordt een aftrek ‘oud voor nieuw’ toegepast, die volgens expertise of wederzijds
akkoord tussen u en ons overeenstemt met de werkelijke slijtage van de te herstellen of vervangen delen. Wat de zeilen,
dekzeilen, zeilkleden en het touwwerk betreft, wordt steeds een minimumaftrek van 10 % per jaar toegepast en dit vanaf de
eerste ingebruikneming.
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2.2.3. Vrijstelling
Tenzij in geval van totaal verlies wordt een vrijstelling toegepast, nadat de aftrek ‘oud voor nieuw’ is toegepast. De omvang
van deze vrijstelling is bepaald in de Bijzondere Voorwaarden.
2.2.4. BTW en BIV (Belasting op Inverkeerstelling)
De BTW op herstellingen en vervangingen wordt slechts vergoed indien de BTW of vervangende taks bij de verzekerde waarde
werd gevoegd. De BIV wordt slechts vergoed indien deze som mee verzekerd is in de verzekerde waarde. De BIV wordt
berekend op basis van het werkelijke bedrag voor een identiek pleziervaartuig, rekening houdend met de ouderdom en zijn
karakteristieken.
2.2.5. Begrenzing van de omvang van de schadevergoeding
De schadevergoeding wordt voor elk schadegeval of reeks van schadegevallen, voortvloeiend uit dezelfde oorzaak, begrensd
tot de verzekerde som.
2.2.6. Diefstal
De vergoeding verschuldigd ten gevolge van diefstal van het vaartuig wordt slechts na minimaal 60 dagen volgend op de schadeaangifte uitgekeerd, en dit op voorwaarde dat het onderzoek is afgesloten. Bij het terugvinden van het vaartuig moet u ons
hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen. Indien het vaartuig wordt teruggevonden na de uitkering van de vergoeding, hebt
u de keuze om hetzij het vaartuig aan ons in eigendom over te laten, hetzij het vaartuig terug te nemen tegen terugbetaling
van de ontvangen vergoeding na aftrek van de reparatiekosten en eventuele andere kosten verbonden aan het terugvinden.
2.2.7. Wrak
In geval van schaderegeling blijft het wrak steeds uw eigendom. De vergoeding wordt verminderd met de wrakwaarde.
2.2.8. Verzekerde waarde - evenredigheidsregel
Wanneer bij een schadegeval blijkt dat de verzekerde waarde van het verzekerde vaartuig lager is dan de te verzekeren waarde,
dan passen wij, behoudens uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaande overeenkomst, de evenredigheidsregel als volgt toe:
schadevergoeding x verzekerde waarde
te verzekeren waarde
Alvorens de evenredigheidsregel toe te passen, wordt van de schadevergoeding het bedrag van de toepasselijke vrijstelling
afgetrokken.
2.3. Onze schaderegeling inzake de waarborg Opvarenden
2.3.1. Verplichtingen van de verzekerde
In aansluiting op de bepalingen onder VI.1. bent u, respectievelijk de opvarende, verplicht om ons binnen 8 dagen een omstandig medisch attest van de behandelende geneesheer te bezorgen.
2.3.2. Medewerking
Na het ongeval moet u, respectievelijk de opvarende, zich onmiddellijk door een geneesheer laten verzorgen. Wij zullen de
verergeringen die een gevolg zijn van een vertraging in de medische verzorging of van de weigering vanwege u, respectievelijk
de opvarende, om een bepaalde behandeling toe te staan, niet betalen. U, respectievelijk de opvarende, gaat ermee akkoord
om de door ons aangeduide afgevaardigden en geneesheren te ontvangen en zich door deze laatsten te laten onderzoeken.
U, respectievelijk de opvarende, zult uw behandelende geneesheer verzoeken te antwoorden op alle vragen die door onze
raadgevende geneesheer kunnen worden gesteld.

Wanneer moeten wij onze prestaties uitvoeren?
Wij betalen de verschuldigde vergoedingen:
• in geval van overlijden, binnen 30 dagen na de afgifte van de documenten die het overlijden als gevolg van een verzekerd
ongeval en de hoedanigheid van de rechthebbenden bewijzen;
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Hoe worden betwistingen van medische aard opgelost?
Alle betwistingen in verband met lichamelijke letsels en hun gevolgen worden voorgelegd aan 2 deskundigen waarvan een door
ons is aangesteld en de andere door u, respectievelijk de opvarende, of, in geval van overlijden, door uw rechtverkrijgenden.
Indien er geen akkoord tussen deze 2 deskundigen kan worden bereikt, vordert de meest gerede partij de aanstelling van
een gerechtelijke deskundige. Elke partij draagt de kosten van haar deskundige. De kosten en erelonen van de gerechtelijke
deskundige worden gedragen volgens de beslissing van de rechter, bij gebreke waarvan ze gelijkelijk worden verdeeld.
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• in geval van blijvende invaliditeit, binnen 30 dagen na de consolidatie van de letsels, of, indien de consolidatie van de
letsels nog niet is ingetreden:
-

binnen een termijn van 12 maanden na de datum van het ongeval zullen wij een eerste voorschot uitbetalen ten belope
van maximaal 1/4 van het verzekerde bedrag, rekening houdend met de invaliditeitsgraad vastgesteld op die datum;

-

binnen een termijn van 24 maanden na de datum van het ongeval zullen wij een tweede voorschot uitbetalen ten
belope van maximaal 1/4 van het verzekerde bedrag, rekening houdend met de invaliditeitsgraad vastgesteld op die
datum;

-

na afloop van een termijn van 36 maanden na de datum van het ongeval zullen wij het saldo van het resterende
kapitaal uitbetalen, rekening houdend met de invaliditeitsgraad vastgelegd op die datum, dewelke dan als definitief
zal worden beschouwd. Indien echter als gevolg van de verbetering van de gezondheidstoestand van de verzekerde
het totaal voorgeschoten bedrag groter is dan het kapitaal dat werkelijk zou moeten worden uitbetaald in functie van
het invaliditeitspercentage op het einde van deze termijn, zullen wij geen terugbetaling kunnen eisen van het te veel
betaalde bedrag, behoudens in geval van bedrog.
• in geval van medische kosten, binnen 30 dagen na ontvangst van de documenten die toelaten het verschuldigde bedrag
te bepalen.

3. Kosten en interesten – reddingskosten
Wij vergoeden de interesten op de in hoofdsom verschuldigde schadevergoeding evenals de wettelijk voorziene kosten.
Is de schade verzekerd, dan nemen wij ook de reddingskosten voor onze rekening op voorwaarde dat:
• deze reddingskosten door ons of met onze toestemming werden gemaakt;
• een verzekerde ons onmiddellijk op de hoogte bracht van alle door hem genomen dringende en redelijke reddingsmaatregelen bij nakend gevaar.
De volgende reddingskosten blijven ten laste van de verzekerde:
• de kosten die voortvloeien uit maatregelen die een verzekerde genomen heeft om een verzekerd schadegeval te voorkomen terwijl er geen nakend gevaar was of dit al was afgewend;
• de kosten die voortvloeien uit het ontbreken van preventiemaatregelen of uit het laattijdig nemen ervan.
Als deze kosten en interesten enerzijds en de reddingskosten anderzijds het verzekerde bedrag niet overschrijden, dan wordt
het totaal van de reddingskosten en de interesten en kosten volledig door ons vergoed.
Als deze kosten en interesten enerzijds en de reddingskosten anderzijds het verzekerde bedrag wel te boven gaan, dan wordt
de verhoging voor elk beperkt als volgt:
a. tot 495.787,02 EUR wanneer het verzekerde bedrag kleiner is dan of gelijk is aan 2.478.935,25 EUR;
b. tot 495.787,05 EUR plus 20 % van het gedeelte van het verzekerde bedrag dat begrepen is tussen 2.478.935,25 EUR en
12.394.676,24 EUR;
c. tot 2.478.935,25 EUR plus 10 % van het gedeelte van het verzekerde bedrag boven 12.394.676,24 EUR met een maximum
van 9.915.740,99 EUR.
Deze bedragen zijn gekoppeld aan het indexcijfer van de consumptieprijzen met als basiscijfer dat van november 1992,
namelijk 113,77 (basis 1988 = 100).
De kosten en de interesten en de reddingskosten zijn enkel ten laste van ons in de mate dat zij betrekking hebben op de
door deze polis verzekerde waarborgen.

4. Terugvordering van de vergoeding
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Wanneer wij een vergoeding hebben uitbetaald, treden wij in al de rechten en vorderingen van de schadelijder tegen de
aansprakelijke derden. Wij kunnen dus onze uitgaven recupereren van diegene die aansprakelijk is. Indien wij door toedoen
van de verzekerde hierin niet slagen, kunnen wij van hem de teruggave van de betaalde vergoeding vorderen in verhouding
tot de door ons geleden schade.

5. Verhaalbaarheid van kosten
De kosten die gerecupereerd worden van derden en de rechtsplegingsvergoeding komen ons toe.
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VII. Administratieve bepalingen

1. Verplichtingen aangaande de polis
1.1. Beschrijving van het risico
U bent verplicht bij het afsluiten van de polis alle u bekende omstandigheden nauwkeurig mee te delen die u redelijkerwijze
moet beschouwen als gegevens die voor ons van invloed kunnen zijn op de beoordeling van het risico.
1.2. Sancties
Miskent u deze verplichting, dan is de polis nietig wanneer blijkt dat gegevens opzettelijk werden verzwegen of opzettelijk
onjuist werden meegedeeld waardoor wij misleid werden bij de beoordeling van het risico. De premies die vervallen zijn
tot op het ogenblik waarop wij kennis hebben gekregen van het opzettelijk verzwijgen of opzettelijk onjuist meedelen van
gegevens, komen ons dan toe.
Hebt u gegevens onopzettelijk verzwegen of onopzettelijk onjuist meegedeeld dan stellen wij voor, binnen de termijn van
1 maand, te rekenen vanaf de dag waarop wij hiervan kennis hebben gekregen, de polis te wijzigen met uitwerking op de
dag waarop wij kennis hebben gekregen van het verzwijgen of van het onjuist meedelen.
Leveren wij het bewijs dat wij het risico nooit zouden hebben verzekerd, dan kunnen wij de polis opzeggen binnen dezelfde
termijn.
Wordt het voorstel tot wijziging van de polis door u geweigerd of indien u, na het verstrijken van de termijn van 1 maand, te
rekenen vanaf de ontvangst van dit voorstel, dit laatste niet aanvaardt, dan kunnen wij de polis opzeggen binnen 15 dagen.
Wanneer wij de polis niet hebben opgezegd noch een wijziging hebben voorgesteld binnen de hierboven bepaalde termijn,
dan kunnen wij ons nadien niet meer beroepen op feiten die ons bekend waren.
Is er een schadegeval gebeurd voordat de wijziging of de opzegging van kracht is geworden en het verzwijgen of het onjuist
meedelen van gegevens kan u:
• niet worden verweten: dan zijn wij tot de overeengekomen prestatie gehouden;
• worden verweten: dan zijn wij ertoe gehouden de prestatie te leveren naar de verhouding tussen de betaalde premie en
de premie die u had moeten betalen, indien u het risico naar behoren had meegedeeld.
Indien wij echter het bewijs leveren dat wij het risico, waarvan de ware aard door een schadegeval aan het licht komt,
in geen geval zouden hebben verzekerd, dan wordt onze prestatie beperkt tot het betalen van een bedrag dat gelijk is aan
alle betaalde premies.
1.3. Vermindering van het risico
Wanneer tijdens de duur van de polis het risico dat een schadegeval zich voordoet, aanzienlijk en blijvend verminderd is en
wel zo dat wij, indien die vermindering bij het afsluiten van de polis had bestaan, op andere voorwaarden zouden hebben
verzekerd, zullen wij een overeenkomstige vermindering van de premie toestaan vanaf de dag waarop wij van de vermindering
van het risico kennis hebben gekregen.
Indien u en wij het over de nieuwe premie niet eens worden binnen 1 maand na de aanvraag tot vermindering kunt u de
polis opzeggen.
U bent verplicht tijdens de duur van de polis, onder dezelfde voorwaarden als bij het afsluiten ervan, de nieuwe omstandigheden of de wijzigingen van de omstandigheden aan te geven die van aard zijn om een aanmerkelijke en blijvende verzwaring
van het risico dat de schade zich voordoet tot stand te brengen.
Wanneer tijdens de duur van de polis het risico dat een schadegeval zich voordoet, zo verzwaard is dat wij, indien die verzwaring
bij het afsluiten van de polis had bestaan, op andere voorwaarden zouden hebben verzekerd, zijn wij ertoe gehouden hetzij:
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1.4. Verzwaring van het risico
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• de wijziging van de polis voor te stellen met terugwerkende kracht tot de dag van de verzwaring en dit binnen een termijn
van 1 maand, te rekenen vanaf de dag waarop wij van de verzwaring kennis hebben gekregen;
• binnen dezelfde termijn de polis op te zeggen wanneer wij het bewijs leveren dat wij het verzwaarde risico in geen geval
zouden hebben verzekerd.
Weigert u het voorstel tot wijziging van de polis of indien u, bij het verstrijken van 1 maand, te rekenen vanaf de ontvangst
van dit voorstel, dit niet aanvaardt, dan kunnen wij de polis opzeggen binnen 15 dagen. Indien wij de polis niet hebben
opgezegd noch een wijziging hebben voorgesteld binnen deze termijn, dan kunnen wij ons later niet meer beroepen op de
verzwaring van het risico.
Indien zich een schadegeval voordoet voordat de wijziging van de polis of de opzegging van kracht is geworden en u hebt
van de nieuwe omstandigheden of de wijzigingen van de omstandigheden:
• melding gemaakt: dan zijn wij tot de overeengekomen prestatie gehouden;
• geen melding gemaakt, en het ontbreken van de kennisgeving kan u:
-

niet worden verweten: dan zijn wij ertoe gehouden de overeengekomen prestatie te leveren;

-

worden verweten: dan zijn wij slechts ertoe gehouden onze prestatie te leveren naar de verhouding tussen de betaalde
premie en de premie die u had moeten betalen, indien de verzwaring in aanmerking was genomen.
Indien wij echter het bewijs leveren dat wij het verzwaarde risico in geen geval zouden hebben verzekerd, dan wordt onze
prestatie beperkt tot het betalen van een bedrag dat gelijk is aan alle betaalde premies.
Indien met bedrieglijk opzet is gehandeld, dan kunnen wij onze dekking weigeren. De premies die zijn vervallen tot op het
ogenblik waarop wij van het bedrog kennis hebben gekregen, komen ons toe als schadevergoeding.

2. Aanpassing tarief en voorwaarden
Wij behouden ons het recht voor onze voorwaarden en ons tarief te wijzigen in de loop van de polis. De wijziging van de
voorwaarden kan niet tot gevolg hebben dat wij raken aan de essentiële kenmerken van deze polis. Indien u het met deze
wijzigingen niet eens bent, dan kunt u de polis opzeggen.
Wijzigen wij onze voorwaarden of ons tarief, dan brengen wij u hiervan schriftelijk op de hoogte.
Zegt u de polis niet op overeenkomstig de hiernavolgende regels, dan gaan de nieuwe voorwaarden of het nieuwe tarief in
op de eerstvolgende jaarlijkse vervaldag.
Het ogenblik waarop wij u verwittigen is bepalend voor uw opzeggingsmogelijkheden en de opzeggingstermijn die u moet
naleven:
1. Verwittigen wij u ten minste 4 maanden vóór de jaarlijkse vervaldag, dan kunt u de polis opzeggen tegen deze vervaldag.
U moet hierbij een opzeggingstermijn van 3 maanden naleven.
2. Brengen wij u minder dan 4 maanden vóór de jaarlijkse vervaldag op de hoogte, dan hebt u gedurende 3 maanden na
deze kennisgeving tijd om een beslissing te nemen:
a. Kunt u een opzeggingstermijn van ten minste 1 maand naleven, dan kunt u de polis opzeggen tegen de vervaldag.
b. In alle andere gevallen kunt u opzeggen met een opzeggingstermijn van 1 maand. Ten vroegste eindigt de polis evenwel op de vervaldag. Voor de periode ná de vervaldag rekenen wij een proratapremie aan, volgens het tarief geldend
vóór de kennisgeving, en behoudt u tijdens de opzeggingsperiode dezelfde voorwaarden.
U kunt de polis niet opzeggen indien de aangebrachte wijzigingen het gevolg zijn van wettelijke bepalingen waarbij u geen
opzeggingsrecht wordt toegekend.

3. Aanvang en duur van de polis
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Onze waarborgen gaan in vanaf de datum en voor de duur die wordt vermeld in de Bijzondere Voorwaarden, maar niet vooraleer de eerste premie betaald is. Deze bepaling primeert op de Bijzondere Voorwaarden.
De polis wordt telkens stilzwijgend verlengd voor de duur van de hernieuwingsperiode die wordt vermeld in de Bijzondere
Voorwaarden, tenzij deze voor minder dan 1 jaar wordt onderschreven of wanneer de polis minstens 3 maanden vóór de
jaarlijkse vervaldag wordt opgezegd.
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4. Premie
4.1. Betaling
De premie moet op de vervaldag worden vooruitbetaald.
Wanneer de premie niet rechtstreeks aan ons wordt betaald, dan is de premiebetaling bevrijdend wanneer ze gedaan wordt
aan de verzekeringstussenpersoon die op dat ogenblik de volmacht heeft om de premies te innen.
4.2. Niet-betaling
Bij niet-betaling van de premie kunnen wij de waarborg schorsen of de polis opzeggen wanneer wij u in gebreke hebben gesteld.
Deze ingebrekestelling gebeurt bij een ter post aangetekende brief. Zij bevat een aanmaning tot betaling van de premie binnen een termijn van 15 dagen, te rekenen vanaf de dag volgend op de afgifte van de aangetekende brief ter post.
De schorsing of de opzegging heeft pas uitwerking nadat een termijn van 15 dagen is verstreken.
De premies waarvoor wij u in gebreke hebben gesteld, moeten rechtstreeks en uitsluitend aan ons worden betaald.
De dekking van de polis gaat pas opnieuw in voege op het ogenblik dat het bedrag van de premie, vermeerderd met de
interesten, op onze bankrekening is betaald.
Wanneer wij de dekking hebben geschorst, kunnen wij de polis opzeggen als wij die mogelijkheid hebben voorbehouden
in de ingebrekestelling.
Als wij ons de mogelijkheid tot het opzeggen van de polis niet hebben voorbehouden in de ingebrekestelling, dan zal de
opzegging alleen gebeuren na een nieuwe ingebrekestelling.
De schorsing van de dekking doet geen afbreuk aan ons recht om de premies te vorderen die later zullen vervallen, wanneer
u in gebreke werd gesteld. Ons recht is evenwel beperkt tot de premies voor 2 opeenvolgende jaren.
4.3. Premiekrediet
Wanneer de polis of een waarborg rechtsgeldig wordt opgezegd, dan betalen wij de reeds betaalde premies met betrekking
tot de verzekerde periode na het van kracht worden van de opzegging terug binnen 30 dagen vanaf de inwerkingtreding van
de opzegging. Bij gedeeltelijke opzegging wordt alleen het gedeelte van de premie dat betrekking heeft op en in verhouding
staat tot die vermindering van verzekeringsprestaties terugbetaald.

5. Einde van de polis
5.1. Opzegging
Zowel u als wij kunnen de polis opzeggen:
• tegen de eindvervaldag van de polis. In dit geval moet de opzegging gebeuren ten minste 3 maanden vóór de eindvervaldag.

Wij kunnen de polis opzeggen:
• in geval van onopzettelijk verzwijgen of onjuist meedelen van gegevens over het risico bij het afsluiten van de polis;
• in geval van een aanmerkelijke en blijvende verzwaring van het risico;
• in geval van opzettelijk verzwijgen of onjuist mededelen van gegevens tijdens de duur van de polis;
• in geval van wijziging aan het Belgische of buitenlandse recht die de omvang van de dekking kan beïnvloeden;
• bij niet-betaling van de premies, bijpremies, kosten of interesten. In dit geval gaat de opzegging in op de datum vermeld
in onze aangetekende brief;
• na een schadegeval. Deze opzegging moet gebeuren ten laatste 1 maand na uitbetaling of weigering tot uitbetaling.
De opzegging wordt dan ten vroegste van kracht 1 maand na de dag van betekening. De opzegging wordt van kracht
1 maand na de dag van betekening ervan, indien u of de verzekerde een van de verplichtingen ontstaan door het schadegeval, niet is nagekomen met de bedoeling ons te misleiden.
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U kunt de polis opzeggen:
• indien wij ten minste 1 waarborg opzeggen in een combinatiepolis. Een combinatiepolis is een verzekering waarbij
wij ons, als risicodrager, in eenzelfde polis tot verschillende prestaties hebben verbonden, hetzij wegens de gegeven
dekking, hetzij wegens de verzekerde risico’s;
• in geval van aanmerkelijke en blijvende vermindering van het risico en indien u en wij het niet eens kunnen worden over
de nieuwe premie binnen de maand na de aanvraag tot vermindering;
• indien wij onze voorwaarden of ons tarief wijzigen en u vooraf in kennis wordt gesteld van het opzeggingsrecht.

Bovendien:
• kan de curator of kunnen wij de polis opzeggen bij faillissement. Evenwel kunnen wij de polis slechts opzeggen ten vroegste 3 maanden na de faillietverklaring, terwijl de curator van het faillissement dit slechts kan gedurende de 3 maanden
na de faillietverklaring;
• in geval van overgang van het verzekerde belang als gevolg van het overlijden van de verzekeringnemer kan de nieuwe
houder van het verzekerde belang de polis opzeggen bij een ter post aangetekende brief, binnen 3 maanden en 40 dagen
na het overlijden. Wij kunnen de polis opzeggen bij een ter post aangetekende brief, bij deurwaardersexploot of door
afgifte van de opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs binnen 3 maanden, te rekenen vanaf de dag waarop wij kennis
hebben gekregen van het overlijden.
5.2. Opzeggingstermijnen
De opzegging heeft uitwerking na het verstrijken van een termijn van ten minste 1 maand, te rekenen vanaf de dag volgend op
de betekening, de datum van het ontvangstbewijs of de dag die volgt op de afgifte ter post van de aangetekende brief behalve:
• wanneer de dekking geschorst is. De opzegging door ons gegeven heeft dan onmiddellijk gevolg voor zover er 15 dagen
verlopen zijn, te rekenen vanaf de eerste dag van de schorsing van dekking. Is dat niet het geval, dan bedraagt de opzeggingstermijn maximaal 15 dagen;
• bij opzegging tegen het einde van elke verzekeringsperiode, dit is uiterlijk 3 maanden vóór het einde van elke periode;
• bij opzegging na een schadegeval. De opzegging wordt van kracht zoals hiervoor bepaald onder punt 5.1. Opzegging.

6. Adreswijziging
Gelieve ons elke adreswijziging dadelijk mee te delen, want wij sturen de voor u bestemde mededelingen rechtstreeks naar
het laatste door ons gekende adres.

7. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
Het Belgische recht en de dwingende bepalingen van de Wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst en van
de diverse uitvoeringsbesluiten zijn van toepassing op de polis. De niet-dwingende bepalingen gelden eveneens, behalve
wanneer ervan wordt afgeweken in deze Algemene of in de Bijzondere Voorwaarden.
Alle geschillen in verband met deze polis behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de Belgische rechtbanken.

Wij doen elke dag ons best om u een optimale service te bieden.
Bent u toch niet helemaal tevreden of hebt u een opmerking?
Laat het ons weten, dan kunnen wij onze diensten verder verbeteren en u helpen.
U kunt ons bereiken via telefoon: 078 15 50 56 of via mail: ombudsdienst@baloise.be.

Ombudsdienst Verzekeringen vzw, de Meeûssquare 35 - 1000 Brussel
Tel. 02 547 58 71 - Fax 02 547 59 75 - info@ombudsman.as
U behoudt natuurlijk ook het recht om naar de rechtbank te stappen.
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Indien dit geen oplossing biedt, dan kunt u zich richten tot:

