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BA Privéleven

De duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere 
voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. Op elke jaarlijkse vervaldag 
wordt de verzekeringsovereenkomst stilzwijgend verlengd voor opeenvolgende 
periodes van één jaar. U kunt de verzekeringsovereenkomst opzeggen op het 
einde van de lopende periode, tenminste 3 maanden vóór de jaarlijkse vervaldag 
ofwel bij een ter post aangetekende brief, ofwel bij deurwaardersexploot, ofwel 
door afgifte van de opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs.



Voorwoord
 Onze overeenkomst bestaat uit 3 delen.

 In titel A vindt u alle informatie over uw “familiale” verzekering (Burgerrechtelijke aansprakelijkheid 
Privéleven).

 U vindt er het antwoord op de volgende vragen :

 n Wat waarborgt deze verzekering ?

 n Welke zijn de verzekerde bedragen ?

 n Waar is de verzekering geldig ?

 n Welke schadegevallen zijn niet gedekt ?

 n Wat moet u doen bij een schadegeval ?

 In titel B vindt u alle informatie over de bepalingen die van toepassing zijn op uw “familiale” ver-
zekering en uw rechtsbijstandsverzekering. U vindt er het antwoord op de volgende vragen :

 n Wanneer vangt de overeenkomst aan en welk is de duur ervan ?

 n In welke gevallen kunt u de overeenkomst opzeggen ?

· n	 In welke gevallen kunnen wij de overeenkomst opzeggen ?

 n Op welke wijze moet de opzegging gebeuren en wanneer heeft zij uitwerking ?

 n Welke gegevens moet u ons mededelen ?

 n Welke zijn de gevolgen als u bepaalde gegevens niet mededeelt ?

 n Wanneer moet u de premie betalen ?

 n Wat gebeurt er indien u de premie niet betaalt ?

 In titel C vindt u alle informatie over de bepalingen die van toepassing zijn op de rechtsbijstands-
verzekering.

 U vindt er het antwoord op de volgende vragen :

 n Hoe verdedigt Europaea uw belangen ?

 n Hebt u vrije keuze van advocaten en experts ?

 n Wat indien er een meningsverschil is tussen u en Europaea ?

 n Voor welke kosten komt Europaea tussen ?

 n Wat moet u doen bij een schadegeval ?

 n Welke schadegevallen zijn niet gedekt ?

 Tenslotte vindt u ook een woordenlijst. U zult merken dat bepaalde begrippen cursief worden 
weergegeven in de tekst. Dit betekent dat u het begrip kunt terugvinden in de woordenlijst waar 
het begrip nader wordt toegelicht.

Ondanks het feit dat wij de hiernavolgende teksten leesvriendelijk hebben gemaakt zijn wij ons 
ervan bewust dat het nog altijd gaat over een moeilijke materie.
Mocht u vragen hebben aarzel dan niet om uw makelaar te contacteren.

Wij danken u voor het vertrouwen dat u in ons stelt.                   

 GENERALI BELGIUM



Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid Privéleven/Familiale

U EN UW VERZEKERINGSOVEREENKOMST : DE GIDS VOOR 
DE VERZEKERDE

 
 
 Beste klant,  

 U hebt een ongeval. Hoe kunt u weten of uw verzekeraar tussenkomt ?  

 Wanneer zich een gebeurtenis voordoet dan wilt u uiteraard zo snel mogelijk weten of uw verze-
keraar al dan niet zal tussenkomen.

 Aan de hand van de volgende beslissingsboom kunt u snel het antwoord op deze vraag vinden.

 Wij gaan ervan uit dat de volgende voorwaarden vervuld zijn :

 n Uw verzekeringsovereenkomst is in voege 

 n U hebt uw premies betaald 

 n U hebt schade veroorzaakt (stoffelijke of lichamelijke) 



Vraag 3

Valt het schadegeval onder :
n	 De algemene dekking van de verzekeringsovereenkomst ?
 U vindt het antwoord op deze vraag in hoofdstuk 2 «De omvang van de verzekerings-

overeenkomst», Artikel A2 «Wat waarborgt deze verzekeringsovereenkomst ?».
n	 Eén van de bijzondere gevallen ?
 U vindt het antwoord op deze vraag in hoofdstuk 2 «De omvang van de verzekerings-

overeenkomst», Artikel A5 «Bijzondere gevallen».

NEEN
Het schadegeval is niet gedekt

JA
Ga door naar vraag 4 

Vraag 4

Valt het schadegeval onder een algemene uitsluiting ?
U vindt het antwoord op deze vraag in hoofdstuk 4 «Algemene uitsluitingen», Artikel A7 
«Uitgesloten schadegevallen».

JA
Het schadegeval is niet gedekt

NEEN
Het schadegeval is gedekt

Vraag 1

Is diegene die de schade veroorzaakt heeft een «verzekerde» ?
U vindt het antwoord op deze vraag in hoofdstuk 1 «De verzekeringsovereenkomst», Arti-
kel A1 «De partijen bij de verzekeringsovereenkomst».

NEEN
Het schadegeval is niet gedekt

JA
Ga door naar vraag 2

Vraag 2

Is diegene die de schade lijdt een «derde» ?
U vindt het antwoord op deze vraag in hoofdstuk 1 «De verzekeringsovereenkomst», Arti-
kel A1 «De partijen bij de verzekeringsovereenkomst».

NEEN
Het schadegeval is niet gedekt

JA
Ga door naar vraag 3



 Nemen we een concreet voorbeeld :  

 De eindejaarsfeesten zijn in volle gang. U doet uw aankopen in de supermarkt en bekijkt vol be-
wondering de talrijke versierde standen. U bent eventjes verstrooid en kijkt niet goed uit ... en u 
stoot met uw winkelkarretje op een presentatietafel waarop champagne en andere luxegoederen 
staan uitgestald ! De flessen vallen op de grond en de champagne vloeit rijkelijk. Tot overmaat 
van ramp glijdt een klant uit op de gladde vloer en verzwikt zijn enkel ...

 Welke vragen moet u zich stellen om te weten of uw verzekeraar zal tussenkomen ?

 n Is uw verzekeringsovereenkomst in voege ? JA
 n Hebt u uw premies betaald ? JA

 n Is er schade ? JA

1) De producten van de supermarkt zijn onverkoopbaar à stoffelijke schade 
2) De klant die zijn enkel verzwikt heeft à lichamelijke schade

 n Wie zijn de partijen ? 

1) U
2) De andere klant van de supermarkt 
3) De supermarkt 

 n Is degene die de schade veroorzaakt heeft een verzekerde ? JA

Als onderschrijver van de verzekeringsovereenkomst bent u een verzekerde.

	 n Zijn degenen die schade hebben geleden derden ? JA

1) De supermarkt 
2) De andere klant 

 n Valt het schadegeval onder de algemene dekking van de verzekerings-
  overeenkomst ? JA

Uw aansprakelijkheid is betrokken op basis van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek. U 
bent aansprakelijk voor de schade die u aan derden berokkent.
Deze aansprakelijkheid wordt gedekt door uw verzekeringsovereenkomst BA Privéleven.  

 n Valt het schadegeval onder een algemene uitsluiting ? NEEN 

Dit schadegeval valt onder geen enkele algemene uitsluiting vermeld in de algemene voor-
waarden.

à Dit schadegeval is gedekt door uw verzekeringsovereenkomst BA Privéleven

«Dit document is louter indicatief en heeft geen contractuele waarde. De rechten en plichten van 
de maatschappij en de verzekerde worden bepaald door de algemene en bijzondere voorwaar-
den». 
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 TITEL A : BURGERRECHTELIJKE
 AANSPRAKELIJKHEID “PRIVELEVEN”          

Hoofdstuk 1
De verzekeringsovereenkomst         

Artikel A1 DE PARTIJEN BIJ DE VERZEKERINGSOVEREENKOMST

 Voor de toepassing van deze verzekeringsovereenkomst verstaat men door :

 Wij 

 Generali Belgium NV, verzekeringsonderneming toegelaten onder het codenr. 0145, gevestigd 
Louizalaan 149, te 1050 Brussel.

 Europaea 

 De gespecialiseerde afdeling rechtsbijstand van de maatschappij Generali Belgium NV.

 U 

 De verzekeringsnemer die de overeenkomst onderschrijft.

 Verzekerden

 De hoofdverzekerden en de bijkomende verzekerden.

 Hoofdverzekerden 

 De volgende personen hebben altijd de hoedanigheid van verzekerden :    

 a) uzelf, voor zover u uw hoofdverblijf in België hebt ;
 b) uw samenwonende echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner ;
 c) alle bij u inwonende personen.

 De hoedanigheid van verzekerde blijft verworven aan de voornoemde personen wanneer zij om 
studie, werk- of gezondheidsredenen, of omdat zij op reis zijn, tijdelijk niet bij u inwonen.

 Bijkomende verzekerden

 De volgende personen hebben eveneens de hoedanigheid van verzekerden :

a) uw minderjarige kinderen en/of deze van uw samenwonende echtgeno(o)t(e) of samenwo-
nende partner, die niet bij u inwonen, gedurende de tijd dat zij onder de bewaking van een 
hoofdverzekerde staan ;

b) de kinderen die onder uw voogdijschap of dit van uw samenwonende echtgeno(o)t(e) of sa-
menwonende partner geplaatst zijn, die niet bij u inwonen, gedurende de tijd dat zij onder de 
bewaking van een hoofdverzekerde staan ;

c) de personen die in het kader van een studentenuitwisselingsprogramma tijdelijk bij u inwonen 
gedurende de tijd dat zij bij u inwonen ;

d) de minderjarige kinderen van derden gedurende de tijd dat zij onder de bewaking van een 
hoofdverzekerde staan ;

e) de leden van het huispersoneel evenals de gezinshelp(st)ers gedurende de tijd dat zij handelen 
in de privé-dienst van een hoofdverzekerde ;

f) de personen die, buiten elke beroepsactiviteit, al dan niet gratis de bewaking op zich nemen 
van :

 - een hoofdverzekerde ;
 - de minderjarige kinderen vermeld onder a), b) en d) ;
 - de huisdieren die aan de hoofdverzekerden toebehoren,
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  wanneer hun aansprakelijkheid ingevolge en tijdens deze bewaking in het geding komt.

 Deze personen behouden de hoedanigheid van “derde” voor de toepassing van deze verzekerings-
overeenkomst.

 Derde 

 Elke andere persoon dan de hoofdverzekerden.
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Hoofdstuk 2
De omvang van de verzekeringsovereenkomst                   

Artikel A2  WAT WAARBORGT DEZE VERZEKERINGSOVEREENKOMST ?

 A2.1 BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST

 Wij dekken de burgerrechtelijke aansprakelijkheid buiten overeenkomst die de verzekerden kun-
nen oplopen voor de lichamelijke en stoffelijke schade en de gevolgen ervan die zij toebrengen 
aan derden tijdens hun privéleven.

 A2.2 PRIVELEVEN

 Onder privéleven verstaat men alle feiten, gebeurtenissen, daden en nalatigheden die niet voort-
vloeien uit een beroepsactiviteit. De weg van en naar het werk maakt deel uit van het privé-
leven.

 Volgende activiteiten beschouwen wij tevens als deel uitmakend van het privéleven, zelfs als ze 
bezoldigd zijn maar niet beroepshalve :

a) werken of diensten verricht door kinderen, die als hoofdverzekerden worden beschouwd, tijdens 
hun vakantie of in hun vrije tijd voor de aansprakelijkheid die zij zouden kunnen oplopen en 
waarvoor de werkgever niet aansprakelijk kan worden gesteld ;

b) het tijdelijk toezicht uitoefenen door de hoofdverzekerden over kinderen van derden.

Wij waarborgen tevens de schade veroorzaakt door een lid van het huispersoneel of de gezins-
help(st)er zelfs indien de schade veroorzaakt wordt tijdens zijn/haar taak uitgevoerd in dienst van 
een hoofdverzekerde die een vrij beroep uitoefent in het gebouw dat u als privépersoon betrekt.

Artikel A3 DE VERZEKERDE BEDRAGEN

 Wij verlenen onze waarborg ten belope van €12.394.676,24 per schadegeval voor de schade 
die voortvloeit uit lichamelijke letsels en ten belope van €2.500.000,00 per schadegeval voor de 
schade die voortvloeit uit stoffelijke schade en de gevolgen ervan.

 Voor stoffelijke schade en de gevolgen ervan is een vrijstelling van € 123,95 per schadegeval van 
toepassing. Deze vrijstelling is niet afkoopbaar noch verzekerbaar.

 De verzekerde bedragen en de vrijstelling worden gekoppeld aan de evolutie van het indexcijfer 
der consumptieprijzen, met als basisindex die van december 1983, namelijk 119,64 (basis 100 in 
1981).

 Bij een schadegeval passen wij het indexcijfer toe van de maand die voorafgaat aan de maand 
waarin het schadegeval zich voordeed.

 De schikkingen met het Openbaar Ministerie, de gerechtelijke en administratieve boeten, de min-
nelijke schikkingen evenals de kosten voor strafrechtelijke vervolging nemen wij niet ten laste.

       

Artikel A4 WAAR IS DE VERZEKERINGSOVEREENKOMST GELDIG ?

 De verzekeringsovereenkomst is geldig over de hele wereld.     
   

Artikel A5 BIJZONDERE GEVALLEN

 Wij waarborgen de burgerrechtelijke aansprakelijkheid buiten overeenkomst, zoals omschreven in 
artikel A2 van deze overeenkomst, volgens het beginsel dat alles gewaarborgd is behalve datgene 
dat uitdrukkelijk uitgesloten is.

 Voor de hiernavolgende bijzondere gevallen is de waarborg enkel verworven voor de hoofdverze-
kerden.
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 A5.1 DE DIEREN

 Wij waarborgen uitsluitend de schade die veroorzaakt wordt door :

a) hun huisdieren. Wij waarborgen echter niet de schade veroorzaakt door rijpaarden en desge-
vallend gespannen, waarvan zij eigenaar zijn, gedurende hun gebruik op de openbare weg ;

b) hun honden die bijkomstig ingezet worden voor de bewaking van hun bedrijfsgebouwen.

 De waarborg is ondermeer verworven voor de hierna vermelde dieren indien zij gehouden worden 
buiten iedere beroepsactiviteit :

a) pluimvee en kleinvee ;
b) ezels en pony’s (maximum 5 in totaal) ;
c) runderen (maximum 3 in totaal) ;
d) struisvogels, herten en hertachtigen (maximum 5 in totaal) op voorwaarde dat een omheining 

van min 2,20 m hoogte het terrein omgeeft waarop de dieren zich bevinden.

 A5.2 DE GEBOUWEN EN HUN INHOUD

 Wij waarborgen uitsluitend de schade die veroorzaakt wordt door het gebouw (of gebouwgedeelten), 
hun inhoud inbegrepen, die dienst doen voor de hoofdverzekerden als :

a) hoofdverblijf, daarin begrepen maximum twee appartementen, welke verhuurd of gratis ter 
beschikking gesteld mogen worden ;

b) tweede verblijf ;
c) gedeelte van het hoofdverblijf of het tweede verblijf dat gebruikt wordt voor de uitoefening van 

een vrij beroep of voor de uitbating van een handelszaak zonder koopwaar ;
d) buitenverblijf, met inbegrip van de residentiële stacaravan ;
e) studentenverblijf ;
f) garages voor eigen gebruik en maximum twee garages die door hen verhuurd of gratis ter 

beschikking worden gesteld.

 Wij waarborgen ook de schade veroorzaakt door :

a) de personen- of goederenliften, geïnstalleerd in de voormelde gebouwen, voor zover de lift het 
voorwerp uitmaakt van een onderhoudscontract of regelmatig wordt gecontroleerd door een 
erkend organisme ;

b) de al dan niet aan de gewaarborgde gebouwen grenzende tuinen of gronden waarvan de totale  
oppervlakte niet meer dan 5 hectaren bedraagt.

 De schade veroorzaakt door elk ander al dan niet opgetrokken gebouw dat niet hierboven wordt 
vermeld is enkel gedekt indien dit uitdrukkelijk wordt vermeld in de bijzondere voorwaarden van 
de verzekeringsovereenkomst en mits betaling van een bijpremie.

 A5.3 DE GEBOUWEN IN OPBOUW, WEDEROPBOUW OF VERBOUWING

 Wij dekken geen schade die veroorzaakt wordt door gebouwen ter gelegenheid van de opbouw, 
wederopbouw of verbouwing ervan behalve :

a) indien het gebouw in opbouw bestemd is om de hoofdverblijfplaats of tweede verblijf te 
worden ;

b) indien het gaat om een tuinhuis, dierenhok of serre op de gewaarborgde tuinen en gronden.

 A5.4 HET BESTUREN VAN MOTORVOERTUIGEN

 Wij dekken geen schade die veroorzaakt wordt door het besturen van motorvoertuigen behalve 
indien ze veroorzaakt wordt wanneer zij  :

a) een over het land of op sporen rijdend voertuig, dat aan een wettelijk verplichte verzekering 
onderworpen is, besturen zonder de wettelijk vereiste minimumleeftijd te hebben bereikt, en 
dit buiten medeweten van hun ouders, of van de personen onder wiens hoede zij staan, of van 
de houder van het voertuig. De stoffelijke schade die onder deze omstandigheden veroorzaakt 
wordt aan voertuigen van derden is eveneens gewaarborgd ;

b) een zelftrekkende grasmaaier en/of een gelijksoortig tuinwerktuig besturen, zelfs wanneer zij 
bij gelegenheid op openbare plaatsen komen, en dit in afwezigheid van een verplichte motor-
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rijtuigenverzekering ;
c) een rolstoel, die uitgerust is met een motor en waarmee niet sneller kan gereden worden dan 

18 km/u, besturen zelfs op openbare plaatsen, en dit in afwezigheid van een verplichte motor-
rijtuigenverzekering ;

d) gemotoriseerd speelgoed, waar een kind kan opzitten, besturen en waarmee niet sneller kan 
gereden worden dan 8 km/u.

A5.5 DE BOTEN

Wij dekken de schade veroorzaakt door het gebruik van alle boten (surfplanken inbegrepen) met 
uitzondering van  :

a) zeilboten van meer dan 300 kg ;
b) motorboten van meer dan 5 KW.

A5.6 VUUR, BRAND, ONTPLOFFING OF ROOK

Wij dekken de lichamelijke schade en stoffelijke schade en de gevolgen ervan aan derden die 
veroorzaakt wordt door vuur, brand, ontploffing of rook indien de burgerrechtelijke aansprakelijk-
heid buiten overeenkomst van de verzekerden kan weerhouden worden. 

MAAR NIET de stoffelijke schade en de gevolgen ervan die veroorzaakt wordt door vuur, brand, 
ontploffing of door rook ingevolge vuur of een brand die ontstaat in of overslaat van het gebouw 
waarvan de verzekerde eigenaar, huurder of bewoner is.

Wij dekken de stoffelijke schade die veroorzaakt wordt door vuur, brand, ontploffing of rook 
aan :

a) een hotel of een gelijkaardig logement waar zij om privé- of beroepsredenen tijdelijk of toevallig 
verblijven ;

b) gebouwen of caravans en de inhoud ervan die zij gehuurd hebben of betrekken tijdens hun 
vakantie. Deze waarborg wordt beperkt tot hun contractuele burgerrechtelijke aansprakelijkheid. 
Wij verlenen onze waarborg ten belope van € 123.950,00 geïndexeerd, per schadegeval.

A5.7 BURENHINDER EN MILIEUAANTASTING

Wij dekken eveneens de vergoedingsplicht die hun ten laste gelegd kan worden op basis van 
artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek of op een gelijkaardige bepaling in het buitenlands recht 
voor zover het schadegeval :

a) gepaard gaat met lichamelijke en/of stoffelijke schade ;
b) voortvloeit uit een plotse gebeurtenis die voor hun ongewild, onvoorzienbaar en onverwacht 

is.
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Hoofdstuk 3
Bijkomende waarborg

Artikel A6 VRIJWILLIGE HULPVERLENING VAN DERDEN AAN DE VERZEKERDEN

 Wij verlenen onze waarborg voor de schade die derden oplopen tijdens en door hun vrijwillige, 
niet beroepshalve, verlening van hulp of deelname aan de redding van de verzekerde personen 
of hun goederen die in het kader van hun privéleven in onmiddellijk gevaar zijn.

 Deze dekking geldt voor zover de benadeelde niet de burgerrechtelijke aansprakelijkheid buiten 
overeenkomst van een verzekerde kan inroepen en in de mate dat hij/zij geen vergoeding kan 
bekomen van een openbare of privé-instelling.

 Wij verlenen onze waarborg ten belope van € 12.395,00, niet geïndexeerd, per schadegeval, 
ongeacht het aantal betrokken derden. 

 De vrijstelling voorzien in artikel A3 al. 2 is hier eveneens van toepassing.
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Hoofdstuk 4
Algemene uitsluitingen

Artikel A7 UITGESLOTEN SCHADEGEVALLEN

 Wij dekken geen schade :          
         

a) die voortvloeit uit de aansprakelijkheidsgevallen onderworpen aan een wettelijke verplichte 
verzekering. Deze uitsluiting doet geen afbreuk aan de toepassing van artikel A5.4 a), b) en c). 
Deze uitsluiting is evenmin van toepassing op de door artikel 6, § 1, van de wet van 3 juli 2005 
(Belgisch Staatsblad van 29 augustus 2005) betreffende de rechten van vrijwilligers verplicht 
gestelde verzekering voor burgerrechtelijke aansprakelijkheid ;

b) veroorzaakt aan roerende of onroerende goederen en aan de dieren die een verzekerde onder 
zijn bewaking heeft. Deze uitsluiting doet geen afbreuk aan de toepassing van artikel A5.6 ;

c) veroorzaakt door het gebruik van luchtvaartuigen die toebehoren aan een verzekerde of die 
door hem gehuurd of gebruikt worden ;

d) veroorzaakt door het beoefenen van de jacht alsook de wildschade ;
e) veroorzaakt door grondverschuivingen. De lichamelijke schade veroorzaakt in deze omstan-

digheden is altijd gedekt ;
f) die, rechtstreeks of onrechtstreeks, te wijten is aan de wijziging van de atoomkern, radio-activiteit, 

het voortbrengen van ioniserende stralingen van gelijk welke aard of de uiting van schadelijke 
eigenschappen van kernbrandstoffen en nucleaire substanties of van radioactieve producten 
of afvalstoffen ;

g) die voortvloeit uit de persoonlijke burgerrechtelijke aansprakelijkheid buiten overeenkomst  
van een verzekerde die de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt en die met opzet het schadegeval 
veroorzaakt heeft. De aansprakelijkheid van de ouders voor hun minderjarig kind is echter 
altijd gedekt ;

h) die voortvloeit uit de persoonlijke burgerrechtelijke aansprakelijkheid buiten overeenkomst van 
een verzekerde die de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt en veroorzaakt werd :

   
1) in een staat van dronkenschap, alcoholintoxicatie of een gelijkwaardige toestand teweeg-

gebracht door het gebruik van andere producten of stoffen dan alcoholhoudende dranken ;
2) als gevolg van onmiskenbare roekeloze of uitgesproken gevaarlijke daden ;
3) door actieve deelname aan ruzies, weddenschappen, uitdagingen, agressies of aanslagen, 

behalve indien de verzekerde aantoont dat hij er aanstoker noch opruier van was.

De aansprakelijkheid van de ouders voor hun minderjarig kind is echter altijd gedekt.
i) die voortvloeit uit een daad van terrorisme ook indien begaan door een verzekerde die de 

leeftijd van 16 jaar niet heeft bereikt.
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Hoofdstuk 5
In geval van schade

Artikel A8 AANGIFTE VAN DE SCHADEGEVALLEN

 Elk schadegeval moet ons zo vlug mogelijk, en ten laatste 8 dagen nadat het zich heeft voorgedaan, 
schriftelijk gemeld worden. Deze verplichting rust op elke verzekerde wiens aansprakelijkheid in 
het gedrang kan komen.

 Indien een laattijdige aangifte ons nadeel berokkent kunnen wij onze prestaties verminderen tot 
beloop van het nadeel dat wij geleden hebben, behalve indien de verzekerde aantoont dat de 
aangifte zo spoedig als redelijkerwijze mogelijk werd gedaan.

 De aangifte moet in de mate van het mogelijke de oorzaken, de omstandigheden en de vermoe-
delijke gevolgen van het schadegeval vermelden, evenals de naam, voornamen en woonplaats 
van de getuigen en de benadeelde personen.  

 

Artikel A9 VERPLICHTINGEN VAN DE VERZEKERDE

 U of, in voorkomend geval, de verzekerde moet :

a) ons zonder verwijl alle nuttige inlichtingen verstrekken en antwoorden op alle vragen die gesteld 
worden om de omstandigheden en de omvang van het schadegeval te kunnen vaststellen ;

b) ons alle oproepen, dagvaardingen en in het algemeen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke 
stukken bezorgen binnen de 48 uur na de afgifte of betekening ervan ;

c) alle redelijke maatregelen nemen om de gevolgen van het schadegeval te voorkomen en te 
beperken ;

d) zich onthouden van elke erkenning van verantwoordelijkheid, elke schikking, schadebepaling, 
belofte tot schadeloosstelling, betaling zonder schriftelijke toestemming van ons - het erken-
nen van feiten of het verstrekken van eerste geldelijke of medische hulp kan voor ons echter 
geen grond opleveren om onze prestaties te weigeren ;

e) verschijnen voor of zich onderwerpen aan een door de rechtbank bevolen onderzoeksmaat-
regel.

 Indien u of, in voorkomend geval, de verzekerde één van de bovengenoemde verplichtingen niet 
nakomt en dit ons nadeel berokkent kunnen wij onze prestaties verminderen tot beloop van het 
nadeel dat wij geleden hebben.

 Wij zullen onze dekking weigeren indien de verplichting niet uitgevoerd werd met het doel ons te 
misleiden. 

            

Artikel A10 VERPLICHTINGEN VAN DE MAATSCHAPPIJ

 A10.1 PROCEDURE 24UUR CHRONO

 Wij nemen het beheer van het schadegeval op ons.

 Elke schade-aangifte die wordt ontvangen vóór 15 uur op het faxnummer 02/ 403 88 72 wordt die 
dag nog behandeld. Dit houdt in dat een dossier wordt geopend en de noodzakelijke maatregelen 
worden genomen.

 De betrokken personen ontvangen binnen de 24 werkuren de bevestiging dat het dossier werd 
geopend en tevens een overzicht van alle mogelijke maatregelen en beslissingen in verband met 
de regeling van het schadegeval.

 A10.2 LEIDING VAN HET GESCHIL

 Vanaf het ogenblik waarop de dekkingen worden toegekend en binnen de perken ervan zullen wij 
het voor u of voor de verzekerde opnemen en in uw plaats en indien nodig, vergoeding uitkeren 
aan de schadelijder. 
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 Onze tussenkomst houdt geen enkele erkenning in van aansprakelijkheid vanwege u of een ver-
zekerde en mag u of de verzekerde geen nadeel berokkenen.    
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Hoofdstuk 6
Rechtsbijstand Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid Privéleven
 De hiernavolgende waarborgen zijn verworven voor de personen die de hoedanigheid van 

hoofdverzekerde hebben in de verzekeringsovereenkomst “Burgerrechtelijke aansprakelijkheid 
Privéleven”.

Artikel A11  DE WAARBORG

 A11.1 VERHAAL TEGEN EEN AANSPRAKELIJKE DERDE

 Europaea oefent verhaal uit tegen een derde die schade veroorzaakt aan de hoofdverzekerden 
tijdens hun privéleven. Het gaat zowel over lichamelijke als stoffelijke schade en de gevolgen 
ervan.

 Deze waarborg is verworven voor zover het verhaal gebaseerd is op de burgerrechtelijke aan-
sprakelijkheid buiten overeenkomst van de derde.

 A11.2 “OBJECTIEVE AANSPRAKELIJKHEID”

 Europaea oefent verhaal uit tegen de verzekeraar (of bij gebrek, op het Gemeenschappelijk Mo-
torwaarborgfonds) die de aansprakelijkheid dekt van een derde voor de schade voortvloeiend uit 
lichamelijke letsels, kledijschade of het overlijden van een hoofdverzekerde ten gevolge van een 
verkeersongeval waarbij een motorrijtuig betrokken is, op basis van artikel 29 bis van de wet van 
21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen 
of gelijkaardige bepalingen van buitenlands recht.

 Europaea oefent tevens verhaal uit tegen de verzekeraar (of bij gebrek, op de objectief aan-
sprakelijke) die de aansprakelijkheid dekt van een derde voor de schade voortvloeiend zowel uit 
lichamelijke letsels of het overlijden van een hoofdverzekerde als ook de stoffelijke schade en de 
gevolgen ervan ten gevolge van een brand of ontploffing, op basis van de wet van 30 juli 1979 
betreffende de preventie van brand en ontploffing en betreffende de verplichte verzekering van 
de burgerrechtelijke aansprakelijkheid in dergelijke gevallen.

 A11.3 STRAFRECHTELIJKE VERDEDIGING

 Indien een hoofdverzekerde strafrechtelijk vervolgd wordt wegens overtreding van wetten en 
verordeningen of wegens het toebrengen van slagen en verwondingen aan derden, mogelijks 
met de dood tot gevolg, en dit naar aanleiding van een schadegeval gedekt en ter definitieve titel 
vergoed door de burgerrechtelijke aansprakelijkheidsverzekering privéleven, dan neemt Europaea 
de strafrechtelijke verdediging waar.

 Indien een hoofdverzekerde, ouder dan 16 jaar, vervolgd wordt voor een daad die door de wet als 
vrijwillig bestempeld wordt maar hij de feiten ontkent of de kwalificatie ervan betwist en de recht-
bank het opzettelijk karakter van de beschuldiging niet weerhoudt of de beschuldigde vrijspreekt, 
dan zal Europaea de gemaakte kosten voor zijn verdediging terugbetalen.

 A11.4 ONVERMOGEN VAN DE AANSPRAKELIJKE DERDE

 Wanneer een door de hoofdverzekerde geleden schade recht geeft op de waarborg RECHTS-
BIJSTAND en indien de aansprakelijke derde gekend is en zijn onvermogen behoorlijk werd 
vastgesteld, betaalt Europaea de door de rechtbank aan de verzekerde definitief toegekende 
schadevergoeding.

 De waarborg “Onvermogen van de aansprakelijke derde” is niet toepasbaar in geval van diefstal, 
poging tot diefstal, gewelddaden of vandalisme. Europaea zal echter in voorgaande hypothesen 
het nodige doen teneinde een dossier in te dienen en te verdedigen bij het Fonds tot Hulp aan 
Slachtoffers van Gewelddaden.

 Er blijft een vrijstelling van € 250,00 (geïndexeerd bedrag) per schadegeval ten laste van de ver-
zekerde.

 De objectiviteitsclausule voorzien in artikel C3 wordt eveneens toegepast aan huidige waarborg. 
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 A11.5 OVERLIJDEN VAN EEN HOOFDVERZEKERDE

 Indien een hoofdverzekerde overlijdt in de gevallen vermeld onder  A11.1 en A11.2 is de waarborg 
voor het verhaal van de hierdoor geleden schade verworven aan de andere hoofdverzekerden, 
alsmede aan de ascendenten, de descendenten en broers en/of zusters van de overleden hoofd-
verzekerde.

Artikel A12 DE VERZEKERDE BEDRAGEN

 Europaea verleent haar waarborg RECHTSBIJSTAND ten belope van € 12.395,00 per schadegeval 
ongeacht het aantal betrokken hoofdverzekerden.

 Europaea verleent haar waarborg ONVERMOGEN VAN DE AANSPRAKELIJKE DERDE ten 
belope van € 12.395,00 per schadegeval ongeacht het aantal betrokken hoofdverzekerden.

 Indien meerdere hoofdverzekerden in een geschil betrokken zijn, duidt u aan welke voorrang moet 
verleend worden bij uitputting van het verzekerde bedrag.                                          

                                

Artikel A13  TERRITORIALE UITGESTREKTHEID

 A13.1 VERHAAL

 De waarborg is geldig in al de landen van het geografisch Europa en in die welke aan de Middel-
landse Zee gelegen zijn (inbegrepen de eilanden die ervan deel uitmaken).

 A13.2 STRAFRECHTELIJKE VERDEDIGING

 De waarborg is geldig in de hele wereld.

 A13.3 ONVERMOGEN VAN DE AANSPRAKELIJKE DERDE

 De waarborg is geldig in alle lidstaten van de Europese Unie, Noorwegen en Zwitserland.

Artikel A14  DE SPECIFIEKE UITSLUITINGEN

 Behalve de algemene uitsluitingen voorzien in artikel C9 van de gemeenschappelijke bepalingen 
van de waarborg rechtsbijstand komt Europaea niet tussen voor geschillen :

a) waarmee de verzekerde geconfronteerd wordt als eigenaar, houder of bestuurder van een te 
land gebruikt motorrijtuig. 

 Deze uitsluiting geldt niet indien het gebruikte motorrijtuig een zelftrekkende grasmaaier of een 
gelijksoortig tuinwerktuig is.

 De waarborg is wel verworven wanneer een hoofdverzekerde, buiten het medeweten van zijn 
ouders of de personen onder wiens hoede hij staat, of van de houder van het voertuig een 
motorvoertuig of een op sporen rijdend voertuig bestuurt zonder daarvoor de wettelijk vereiste 
minimumleeftijd te hebben bereikt ;

b) met betrekking tot het gebruik van luchtvaartuigen, zeilboten van meer dan 300 kg of van 
motorboten van meer dan 5 KW ;

c) met betrekking tot schade aan roerende en onroerende goederen en dieren die een verzekerde 
onder zijn bewaking heeft ;

d) met betrekking tot het beoefenen van de jacht alsook de wildschade ;
e) met betrekking tot rijpaarden en de gespannen, bereden op de openbare weg, waarvan de 

hoofdverzekerde eigenaar is.
 Deze uitsluiting geldt niet wanneer de clausule “BA ruiter” uitdrukkelijk opgenomen is in deze 

verzekeringsovereenkomst ;
f) die  ontstaan zijn door een opzettelijke daad van een hoofdverzekerde ouder dan 16 jaar ;
g) die ontstaan zijn door een daad van de hoofdverzekerde die de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt 

en veroorzaakt werd :

- in een staat van dronkenschap, alcoholintoxicatie of een gelijkaardige toestand teweegge-
bracht door het gebruik van andere producten of stoffen dan alcoholhoudende dranken ;

- als gevolg van onmiskenbare roekeloze of uitgesproken gevaarlijke daden ;
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- als gevolg van actieve deelname aan ruzies, weddenschappen, uitdagingen, agressies of 
aanslagen, behalve indien de verzekerde aantoont dat hij er aanstoker noch opruier van 
was ;

h) met betrekking tot niet-accidentele burenhinder ;
i) met betrekking tot grondverschuivingen ;
j) met betrekking tot gebouwen dewelke de hoofdverzekerden niet bewonen als hoofdverblijf, 

tweede verblijf voor privé gebruik of als vakantieverblijf ;
k) met betrekking tot gebouwen ter gelegenheid van de opbouw, wederopbouw of verbouwing 

ervan ;
l) met betrekking tot stoffelijke schade veroorzaakt door brand of ontploffing ;
m) met betrekking tot het recupereren van financiële verliezen. De waarborg geldt wel indien deze 

financiële verliezen het gevolg zijn van lichamelijke schade of stoffelijke schade voor dewelke 
de waarborg verworven is opgelopen door de hoofdverzekerden tijdens hun privéleven ;

n) die voortvloeit uit een daad van terrorisme ook indien begaan door een verzekerde die de 
leeftijd van 16 jaar niet heeft bereikt.
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Hoofdstuk 7
De indexering van de premie       

Artikel A15 INDEXATIE

 De premie betreffende het gedeelte van de verzekeringsovereenkomst dat beantwoordt aan de 
minimumgarantievoorwaarden opgelegd door het Koninklijk Besluit van 12 januari 1984 en ge-
wijzigd door het Koninklijk Besluit van 24 december 1992 varieert op de jaarlijkse vervaldag ten 
belope van de verhouding die bestaat tussen :

                                                             
a) het indexcijfer der consumptieprijzen dat is opgesteld door het Ministerie van Economische 

Zaken (of elke andere index die dit Ministerie ervoor in de plaats zou stellen) en van kracht is 
voor de maand december van het jaar dat de jaarlijkse premievervaldag voorafgaat en

b) het indexcijfer der consumptieprijzen van kracht in december van het jaar dat het in a) hierboven 
bedoelde jaar voorafgaat.       

 Deze variatie wordt bepaald bij ministerieel besluit.       
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Hoofdstuk 8
Rechten van de benadeelde

Artikel A16 EIGEN RECHT VAN DE BENADEELDE

 Onderhavige verzekeringsovereenkomst geeft de benadeelde een eigen recht tegen ons.

 De door ons verschuldigde schadevergoeding komt toe aan de benadeelde, met uitsluiting van 
uw schuldeisers.

Artikel A17 TEGENSTELBAARHEID VAN DE EXCEPTIES, NIETIGHEID EN VERVAL VAN RECHT

 Wij kunnen tegenover de benadeelde slechts de excepties, de nietigheid en het verval van recht 
die voortvloeien uit de wet of de overeenkomst inroepen, voor zover deze hun oorzaak  vinden in 
een feit dat het schadegeval voorafgaat.   
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  TITEL B : GEMEENSCHAPPELIJKE
  BEPALINGEN VOOR ALLE WAARBORGEN             

Hoofdstuk 1
Het verloop van de verzekeringsovereenkomst        

Artikel B1 AANVANG VAN DE VERZEKERINGSOVEREENKOMST

 De verzekeringsovereenkomst neemt aanvang op de datum vermeld in de bijzondere voorwaar-
den.

Artikel B2 DE DUUR VAN DE VERZEKERINGSOVEREENKOMST

 De duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij 
kan niet langer zijn dan één jaar. Op elke jaarlijkse vervaldag wordt de verzekeringsovereenkomst 
stilzwijgend verlengd voor opeenvolgende periodes van één jaar.

Artikel B3 HET EINDE VAN DE VERZEKERINGSOVEREENKOMST

 B3.1 OPZEGGING DOOR DE VERZEKERINGSNEMER

 U kunt de verzekeringsovereenkomst opzeggen :            

a) op het einde van de lopende periode, tenminste 3 maanden vóór de jaarlijkse vervaldag ;
b) wanneer wij één of meerdere waarborgen opzeggen, uiterlijk 1 maand na de verzending van 

onze opzegbrief ;
c) na een schadegeval, uiterlijk één maand na betaling of weigering tot betaling van de vergoe-

ding ;
d) bij aanzienlijke en blijvende vermindering van het risico, indien u niet akkoord gaat met het 

bedrag van de nieuwe premie binnen een termijn van één maand na uw aanvraag ;
e) tenminste 3 maanden vóór de jaarlijkse vervaldag volgend op de mededeling van een wijziging 

van de algemene en/of tarifaire verzekeringsvoorwaarden, die tenminste 4 maanden vóór de 
jaarlijkse vervaldag van de lopende verzekeringsovereenkomst is gebeurd. De beëindiging 
treedt in voege op de jaarlijkse vervaldag van de onderhavige verzekeringsovereenkomst ;

f) binnen de 3 maanden volgend op de mededeling van een wijziging van de algemene en/of 
tarifaire verzekeringsvoorwaarden, indien de mededeling geschiedt minder dan 4 maanden 
vóór de jaarlijkse vervaldag van de lopende verzekeringsovereenkomst. De beëindiging treedt 
in voege één maand volgende op de dag na de mededeling of de datum van ontvangst of, in 
geval van een aangetekend schrijven volgend op de dag na de levering aan de post ;

g) in geval van faillissement, concordaat of intrekking van de goedkeuring van de maatschappij.                 

B3.2 OPZEGGING DOOR DE MAATSCHAPPIJ

Wij kunnen de verzekeringsovereenkomst opzeggen :           

a) op het einde van de lopende periode, tenminste 3 maanden vóór de jaarlijkse vervaldag ;
b) bij wanbetaling van de premie, op de door de wet bepaalde voorwaarden die voorkomen in de 

ingebrekestelling die wij u zenden ;
c) in geval van opzettelijk verzwijgen of opzettelijk onjuist meedelen van gegevens in de risico-

beschrijving, zowel bij het afsluiten van de verzekeringsovereenkomst als in de loop ervan ;
d) in geval van aanzienlijke en blijvende verzwaring van het risico ;
e) na een schadegeval, uiterlijk één maand na betaling of weigering tot betaling van de vergoe-

ding ;
f) bij wijziging van de wettelijke bepalingen die een invloed hebben op de door de verzekerings-

overeenkomst toegestane waarborgen.   
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Artikel B4 OPZEGGINGSPROCEDURE

 B4.1 VORM VAN DE OPZEGGING

 De kennisgeving gebeurt :

a) ofwel bij een ter post aangetekende brief ;
b) ofwel bij deurwaardersexploot ;
c) ofwel door afgifte van de opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs.

B4.2 UITWERKING VAN DE OPZEGGING

a) op de jaarlijkse vervaldag wanneer het een opzegging tegen de vervaldag van de verzeke-
ringsovereenkomst betreft ;

b) na het verstrijken van een termijn van één maand (zonder rekening te houden met de dag van 
de betekening) in de andere gevallen, behalve wanneer de wet een kortere termijn toestaat ; 
in dit geval zal deze in de opzeggingsbrief vermeld worden.             

         

Artikel B5 BIJZONDERE GEVALLEN VAN OPZEGGING

 B5.1 OVERLIJDEN VAN DE VERZEKERINSGNEMER

 Wanneer u overlijdt kan de nieuwe houder van het verzekeringsbelang de verzekeringsovereen-
komst opzeggen binnen 3 maanden en 40 dagen na het overlijden, daar waar wij kunnen opzeggen 
binnen 3 maanden na de dag waarop wij kennis kregen van uw overlijden.

 B5.2 FAILLISSEMENT VAN DE VERZEKERINGSNEMER

 In geval van uw faillissement kan de curator de verzekeringsovereenkomst opzeggen binnen 3 
maanden na de faillietverklaring terwijl wij dit slechts ten vroegste 3 maanden na de faillietverklaring 
kunnen.

Artikel B6 PREMIEKREDIET

 B6.1 VOLLEDIGE OPZEGGING

 Bij volledige opzegging van de verzekeringsovereenkomst op welke gronden ook, worden de be-
taalde premies met betrekking op de verzekerde periode na het van kracht worden van de opzeg-
ging terugbetaald binnen een termijn van 15 dagen vanaf de inwerkingtreding van de opzegging.

 B6.2 GEDEELTELIJKE OPZEGGING

 Bij gedeeltelijke opzegging of bij enige andere vermindering van de verzekeringsprestaties zijn de 
bepalingen van artikel B6.1 alleen van toepassing op het gedeelte van de premie dat betrekking 
heeft op en in verhouding staat tot die vermindering.           
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Hoofdstuk 2
Beschrijving van het risico

Artikel B7 UW MEDEDELINGSPLICHT                   

B7.1 WAT MOET U ONS VERKLAREN BIJ HET SLUITEN VAN DE VERZEKERINGSOVER-
EENKOMST EN IN DE LOOP ERVAN ?                 

 Bij het sluiten van de verzekeringsovereenkomst moet u ons nauwkeurig al de door u bekende 
omstandigheden mededelen die u redelijkerwijs als gegevens moet beschouwen die van invloed 
kunnen zijn op onze beoordeling.

 Het  betreft onder andere volgende inlichtingen :

a) indien u de verzekeringsovereenkomst afgesloten hebt in de hoedanigheid van “alleenstaande” 
moet u ons verwittigen van zodra u een gezinsleven vormt of samenwoont ;

b) indien u de verzekeringsovereenkomst afgesloten hebt in de hoedanigheid van “echtpaar derde 
leeftijd” moet u ons verwittigen van zodra het gaat om meer dan twee personen.

 Binnen een termijn van één maand te rekenen vanaf de dag waarop wij in kennis werden gesteld 
van een onvolledige of onjuiste beschrijving in uw aangifte van het risico of van een verzwaring 
ervan kunnen wij :                                                       

a) een wijziging van de verzekeringsovereenkomst voorstellen met aanvang op deze dag ;
b) de verzekeringsovereenkomst opzeggen indien wij het bewijs leveren dat wij het risico in geen 

geval zouden verzekerd hebben.

 Indien u het voorstel tot wijziging van de verzekeringsovereenkomst weigert of indien u, bij het 
verstrijken van een termijn van één maand te rekenen vanaf de ontvangst van dit voorstel, dit 
laatste niet aanvaard hebt, kunnen wij de verzekeringsovereenkomst binnen de 15 dagen opzeg-
gen.

 B7.2 VERZWARING VAN HET RISICO

 Gedurende de loop van de verzekeringsovereenkomst heeft u de verplichting de nieuwe om-
standigheden of de wijzigingen aan te geven die van aard zijn om een aanzienlijke en blijvende 
verzwaring van het risico dat het verzekerd voorval zich voordoet, te bewerkstelligen.

 Binnen een termijn van één maand te rekenen vanaf de dag dat wij kennis hebben gekregen van 
de verzwaring, kunnen wij :    

a) een wijziging van de verzekeringsovereenkomst voorstellen met terugwerkende kracht tot de 
dag van de verzwaring ;

b) de verzekeringsovereenkomst opzeggen indien wij het bewijs leveren dat wij in geen geval het 
verzwaarde risico zouden verzekerd hebben.                                        

 Indien u het voorstel tot wijziging van de verzekeringsovereenkomst weigert of indien u, bij het 
verstrijken van een termijn van één maand te rekenen vanaf de ontvangst van dit voorstel, dit 
laatste niet aanvaard hebt, kunnen wij de verzekeringsovereenkomst binnen de 15 dagen opzeg-
gen.                                                     

B7.3 WAT GEBEURT ER INDIEN ZICH EEN SCHADEGEVAL VOORDOET VOORDAT DE 
VERZEKERINGSOVEREENKOMST WERD GEWIJZIGD ?

                                                                                                 
a) wij leveren de overeengekomen prestatie indien het verzwijgen of het onjuist mededelen u niet 

kan verweten worden ;
b) indien het verzwijgen of onjuist mededelen u, daarentegen, wel kan verweten worden leveren 

wij de prestatie naar de verhouding tussen de betaalde premie en de premie die u zou moeten 
betaald hebben indien u het risico naar behoren had medegedeeld ;

c) indien wij echter het bewijs leveren dat wij het risico, waarvan de ware aard door het schade-
geval aan het licht komt, in geen geval zouden verzekerd hebben, dan beperkt onze prestatie 
zich tot de terugbetaling van al de betaalde premies.                
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B7.4 WELKE ZIJN DE GEVOLGEN VAN BEDROG IN DE MEDEDELINGSPLICHT ?

 Indien u ons opzettelijk misleidt bij het sluiten van de verzekeringsovereenkomst is deze nietig.

 Indien u ons opzettelijk misleidt tijdens de loop van de verzekeringsovereenkomst kunnen wij met 
onmiddellijke uitwerking opzeggen.

 Wij mogen alle premies die vervielen tot op het ogenblik waarop wij kennis kregen van het bedrog 
behouden als schadevergoeding.

 Bij schadegeval zullen wij onze waarborg weigeren.

 B7.5 VERMINDERING VAN HET RISICO

 Wanneer het risico dat het verzekerde voorval zich voordoet, aanzienlijk en blijvend verminderd is 
en wel zodanig dat wij, indien die vermindering bij het sluiten van de verzekeringsovereenkomst 
had bestaan aan andere voorwaarden zouden hebben verzekerd, dan staan wij u een premie-
vermindering toe vanaf de dag waarop wij van de vermindering van het risico kennis hebben 
gekregen.

 Indien wij over de nieuwe premie met u niet tot een akkoord komen binnen een termijn van één 
maand te rekenen vanaf uw aanvraag tot vermindering, dan kunt u de verzekeringsovereenkomst 
opzeggen.                              
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Hoofdstuk 3
De premie

Artikel B8 BETALING VAN DE PREMIE

 De waarborg neemt slechts aanvang na de betaling van de eerste premie.

 De volgende premies zijn op ons verzoek of op verzoek van iedere persoon die daartoe aangeduid is 
in de bijzondere voorwaarden van de verzekeringsovereenkomst betaalbaar op de vervaldagen.

 De premie bevat alle bestaande of te vestigen belastingen, taksen en bijdragen.

Artikel B9 SANCTIES BIJ WANBETALING VAN DE PREMIE

 Wanneer de premie op de vervaldag niet betaald is, kunnen wij onze waarborg schorsen of de 
verzekeringsovereenkomst opzeggen op voorwaarde dat wij u in gebreke gesteld hebben, hetzij 
per deurwaardersexploot, hetzij bij een per post aangetekende brief.

 De schorsing van de waarborg of de opzegging van de verzekeringsovereenkomst hebben slechts 
uitwerking na het verstrijken van 15 dagen te rekenen vanaf de dag volgend op de betekening of 
de afgifte ter post van de aangetekende brief. Vanaf deze datum wordt uw premie vermeerderd 
met een forfaitair bedrag als tussenkomst in de administratieve kosten. 

 Als de waarborg geschorst is, maakt u een einde aan deze schorsing door de vervallen premies 
te betalen, in voorkomend geval vermeerderd met de interesten en kosten, zoals aangeduid in de 
laatste aanmaning of gerechtelijke beslissing.

 Als wij onze waarborg geschorst hebben, kunnen wij de verzekeringsovereenkomst nog opzeggen 
indien wij ons het recht daartoe voorbehouden hebben in bovengenoemde ingebrekestelling. In dat 
geval wordt de opzegging van kracht na het verstrijken van een termijn van 15 dagen te rekenen 
vanaf de eerste dag van de schorsing. Indien wij ons deze mogelijkheid niet hebben voorbehouden, 
dan heeft de opzegging plaats na een nieuwe ingebrekestelling.

 De schorsing van de waarborg doet geen afbreuk aan ons recht de later nog te vervallen premies 
op te eisen, op voorwaarde dat u in gebreke werd gesteld. Dit recht wordt evenwel beperkt tot de 
premies voor twee opeenvolgende jaren.

 Voor geen enkel schadegeval dat zich voordoet tijdens deze schorsingsperiode kan onze waarborg 
ingeroepen worden.               
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Hoofdstuk 4
In geval van schade

Artikel B10 SUBROGATIE

 Wij treden in de rechten en rechtsvorderingen van de verzekerde of de begunstigde tegen de 
aansprakelijke derde, ten belope van het bedrag van de betaalde schaderegeling.

 Indien, door toedoen van de verzekerde of de begunstigde, de indeplaatsstelling in ons voordeel 
geen gevolg kan hebben, kunnen wij van hem de terugbetaling vorderen van de betaalde scha-
devergoeding in de mate van het geleden nadeel.

 De indeplaatsstelling mag de verzekerde of de begunstigde die slechts gedeeltelijk vergoed is, 
niet benadelen. In dat geval kan hij zijn rechten uitoefenen voor hetgeen hem nog verschuldigd 
is, bij voorrang op ons.

 Indien wij volgens de wet of de verzekeringsovereenkomst onze prestaties hadden kunnen wei-
geren of verminderen en een recht van subrogatie kunnen uitoefenen tegen een verzekerde die 
minderjarig was op het ogenblik van de gebeurtenis die aanleiding heeft gegeven tot de schade, 
dan heeft dit recht betrekking op onze netto-uitgaven.

 Onder netto-uitgaven verstaan wij de uitbetaalde schadevergoedingen in hoofdsom, alsmede de 
gerechtskosten en interesten, het geheel verminderd met de bedragen die wij hebben kunnen 
recupereren.

 Het maximum bedrag van de subrogatie wordt als volgt bepaald :

- indien de netto-uitgaven niet hoger zijn dan € 11.000,00 kan de subrogatie integraal worden 
uitgeoefend ;

- indien de netto-uitgaven hoger zijn dan €11.000,00 wordt dit laatste bedrag verhoogd met de 
helft van het gedeelte dat het bedrag van €11.000,00 overschrijdt ;

- de subrogatie bedraagt maximum €31.000,00.

Artikel B11 VERHAAL

 Bij een schadegeval dat op een door de onderhavige overeenkomsten gedekte aansprakelijkheid 
draagt, behouden wij ons een recht van verhaal voor tegen u en, indien daartoe grond bestaat, 
tegen de andere verzekerden, voor zover wij volgens de wet of de verzekeringsovereenkomst 
onze prestaties hadden kunnen weigeren of verminderen.

 Indien wij dit recht van verhaal kunnen uitoefenen tegen een verzekerde die minderjarig was op 
het ogenblik van de gebeurtenis die aanleiding heeft gegeven tot de schade, dan heeft dit recht 
betrekking op onze netto-uitgaven.

 Onder netto-uitgaven verstaan wij de uitbetaalde schadevergoedingen in hoofdsom, alsmede de 
gerechtskosten en interesten, het geheel verminderd met de bedragen die wij hebben kunnen 
recupereren.

 Het maximum bedrag van het verhaal wordt als volgt bepaald :

- indien de netto-uitgaven niet hoger zijn dan € 11.000,00 kan het verhaal integraal worden uit-
geoefend ;

- indien de netto-uitgaven hoger zijn dan €11.000,00 wordt dit laatste bedrag verhoogd met de 
helft van het gedeelte dat het bedrag van €11.000,00 overschrijdt ;

- het verhaal bedraagt maximum €31.000,00.

 Op straffe van verval van ons recht van verhaal, moeten wij u (of in voorkomend geval aan de 
andere verzekerden) kennis geven dat wij van plan zijn om verhaal uit te oefenen zodra wij op de 
hoogte zijn van de feiten waarop deze beslissing rust.
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Artikel B12 AFSTAND VAN VERHAAL

 Behoudens in geval van diefstal of kwaadwilligheid, hebben wij geen enkel verhaal tegen :         

a) de bloedverwanten in rechte opgaande lijn of neergaande lijn, de echtgenoot en de aanver-
wanten in rechte lijn van de verzekerde ;

b) de bij hem inwonende personen ;
c) zijn gasten ;
d) zijn huispersoneel.

 Elke afstand van verhaal geldt enkel in de mate dat de aansprakelijke niet door een aansprake-
lijkheidsverzekering gedekt is, of dat hijzelf geen verhaal tegen iedere andere aansprakelijke kan 
uitoefenen.
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Hoofdstuk 5
Diverse administratieve bepalingen

Artikel B13 DE DOCUMENTEN DIE DE VERZEKERINGSOVEREENKOMST VORMEN

a) de algemene voorwaarden bepalen de omvang van de verzekering en de algemene ver-
plichtingen van de partijen ;

b) de bijzondere voorwaarden personaliseren de verzekeringsovereenkomst door ze aan uw 
specifieke toestand aan te passen ;

c) de speciale clausules maken wezenlijk deel uit van de bijzondere voorwaarden, die samen 
met de algemene voorwaarden de verzekeringsovereenkomst vormen ;

d) het verzekeringsvoorstel.

Artikel B14 DE WOONPLAATS VAN DE PARTIJEN

 Onze woonplaats is gevestigd op onze maatschappelijke zetel : Louizatoren, Louizalaan 149 te 
1050 Brussel.

 Uw woonplaats is gevestigd op het adres dat u ons opgegeven hebt. Indien u van woonplaats 
verandert, moet u ons hiervan schriftelijk verwittigen, zo niet zal elke berichtgeving geldig op de 
laatste door ons gekende woonplaats gedaan worden.

Artikel B15 PLURALITEIT VAN VERZEKERINGSNEMERS

 De verzekeringsnemers ondertekenaars van de overeenkomst zijn hoofdelijk en ondeelbaar 
gehouden. Alle brieven of mededelingen die wij aan één van hen richten, worden beschouwd als 
aan allen gericht.

Artikel B16 WIJZIGING VAN DE VERZEKERINGSVOORWAARDEN EN TARIEVEN

 B16.1

 Wanneer wij de verzekeringsvoorwaarden en de tarieven of enkel de tarieven wijzigen, stellen wij 
u tenminste 4 maanden vóór de vervaldag op de hoogte van de wijziging. U kunt de verzekerings-
overeenkomst echter opzeggen conform artikel B3.1 e). Indien u de onderhavige verzekerings-
overeenkomst niet opzegt conform hogervermeld artikel zal de wijziging in voege treden op de 
jaarlijkse vervaldag van de onderhavige verzekeringsovereenkomst.

 B16.2

 Indien de mededeling van de wijziging, voorzien in artikel B16.1, geschiedt minder dan 4 maanden 
vóór de jaarlijkse vervaldag van de onderhavige verzekeringsovereenkomst kunt u opzeggen 
conform artikel B3.1 f). Indien u de onderhavige verzekeringsovereenkomst niet opzegt conform 
hogervermeld artikel zal  de wijziging in voege treden vanaf de betaling van de volgende premie.

 B16.3

 De mogelijkheid tot opzegging, voorzien in artikel B16.1 en B16.2, is onbestaand in het geval dat 
de wijziging van het tarief of de verzekeringsvoorwaarden het gevolg is van een door de bevoegde 
overheid opgelegde algemene aanpassingsoperatie die in haar toepassing voor alle maatschap-
pijen gelijk is.   
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  TITEL C : GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN
  VOOR DE WAARBORG RECHTSBIJSTAND

Hoofdstuk 1
Hoe verdedigt Europaea uw belangen 

Artikel C1 MINNELIJKE REGELING

 Indien er zich een gewaarborgd schadegeval voordoet :            

- onderzoekt Europaea samen met de verzekerde de middelen die in het werk moeten gesteld 
worden om tot een oplossing te komen ;

- zet Europaea de nodige stappen om het geschil in der minne te regelen ;
- licht Europaea u of, in voorkomend geval de verzekerde, in over de gepastheid om een gerech-

telijke of een administratieve procedure in te spannen of eraan deel te nemen.  
                                    

Artikel C2  VRIJE KEUZE VAN ADVOCATEN EN EXPERTS

 Wanneer moet worden overgegaan tot een gerechtelijke of administratieve procedure of telkens 
als er zich een belangenconflict voordoet tussen Europaea en de verzekerde, is de verzekerde vrij 
in de keuze van een advocaat of van iedere persoon die de vereiste kwalificaties heeft krachtens 
de op de procedure toepasselijke wet.

 Wanneer het nodig is een expert aan te stellen, heeft de verzekerde eveneens de mogelijkheid 
deze vrij te kiezen.

 Wanneer de verzekerde echter een advocaat kiest die niet ingeschreven is bij de balie van het 
land waar de zaak moet gepleit worden zullen de bijkomende kosten en honoraria die uit deze 
keuze voortvloeien door de verzekerde gedragen worden.

 Wanneer het nodig is een expert aan te stellen, heeft de verzekerde eveneens de mogelijkheid 
deze vrij te kiezen mits de gekozen expert de nodige kwalificaties heeft om de belangen van de 
verzekerde te behartigen.

 Verandert de verzekerde van advocaat of expert, dan zullen enkel de normalerwijze door de tus-
senkomst van één advocaat of expert noodzakelijke onkosten en erelonen ten laste genomen 
worden, behalve wanneer deze verandering voortvloeit uit redenen die onafhankelijk zijn van de 
wil van de verzekerde.

 In ieder geval moet Europaea door de verzekerde op de hoogte gehouden worden van de evolutie 
van het dossier, zo niet kan Europaea haar prestaties verminderen in de mate dat zij het bewijs 
levert dat hieruit voor haar een nadeel voortvloeit en voor zover zij de advocaat gekozen door de 
verzekerde van deze verplichting tot informeren in kennis gesteld heeft.

 Indien Europaea meent dat de staat van de kosten en honoraria abnormaal hoog liggen, verbindt 
de verzekerde er zich toe om aan de bevoegde autoriteit of het bevoegde gerecht uitspraak te 
vragen, op kosten van Europaea, over de staat van de kosten en honoraria.

Artikel C3 OBJECTIVITEITSCLAUSULE

 Wanneer de verzekerde de mening van Europaea niet deelt over de gedragslijn die zal worden 
gevolgd om het schadegeval te regelen en nadat Europaea haar standpunt of haar weigering om 
de stelling van de verzekerde te volgen medegedeeld heeft, mag de verzekerde, zonder afbreuk 
te doen aan de mogelijkheid om een rechtsprocedure in te spannen, een advocaat van zijn keuze 
raadplegen.

 Als de geraadpleegde advocaat de stelling van de verzekerde bevestigt zal Europaea haar waarborg 
verlenen, met inbegrip van de kosten en honoraria van deze raadpleging, ongeacht de uitslag van 
het geding.
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 Als de geraadpleegde advocaat de stelling van Europaea bevestigt zal zij haar tussenkomst stop-
zetten en de helft van de kosten en honoraria van deze raadpleging terugbetalen.

 Indien de verzekerde in dit laatste geval op zijn kosten toch een procedure start en een beter 
resultaat bekomt dan wat hij zou bereikt hebben indien hij het standpunt van Europaea en dat 
van de advocaat had gevolgd, dan neemt Europaea de kosten en honoraria ten laste, inclusief 
die van de raadpleging.

Artikel C4  INLICHTEN VAN DE VERZEKERDE

 Europaea verbindt zich ertoe de verzekerde in te lichten over de mogelijkheden die hem geboden 
worden respectievelijk door de bepalingen van C2 en C3 telkens als er een :     

a) belangenconflict optreedt ;
b) meningsverschil bestaat over de regeling van een schadegeval.     
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Hoofdstuk 2
Voor welke kosten komt Europaea tussen

Artikel C5 DE KOSTEN - DE ERELONEN
 
 In functie van de verleende prestaties neemt Europaea de betaling ten laste van :

a) de kosten en erelonen van advocaten, deurwaarders en gerechtelijke deskundigen ;
b) de kosten van gerechtelijke en buitengerechtelijke procedures die nodig zijn voor de verdediging 

van de belangen van de verzekerde ;
c) de kosten en honoraria van technische raadgevers zoals ondermeer adviserende geneesheren 

en experts ;
d) andere kosten zoals voor het ondernemen van stappen en voor onderzoeken, officiële versla-

gen, die nodig zijn om de rechten van de verzekerde te doen gelden ;
e) de kosten die de tegenpartij van de verzekerde heeft moeten dragen om haar belangen te 

verdedigen en die de verzekerde moet terugbetalen op basis van een gerechtelijke beslissing, 
voor zover zij niet ten laste genomen worden door een verzekeraar die de burgerrechtelijke 
aansprakelijkheid van de verzekerde dekt ;

f) de reis- en verblijfskosten op een redelijke wijze door de verzekerde gemaakt, wanneer zijn 
persoonlijke verschijning voor een buitenlandse rechtbank wettelijk vereist is of bevolen bij 
een gerechtelijke beslissing.    
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Hoofdstuk 3
In geval van schade

Artikel C6 DE AANGIFTE

 Wanneer de verzekerde de tussenkomst wenst van Europaea moet hij zo vlug mogelijk een uit-
voerige en schriftelijke aangifte doen van het schadegeval. 

 Deze aangifte moet de volgende gegevens vermelden :

 a) de plaats, de datum, de oorzaken, de omstandigheden en de gevolgen van het geschil ;
 b) de identiteit en het adres van getuigen en benadeelde personen.

 Deze aangifte moet gebeuren alvorens beroep te doen op een mandataris (advocaat, gerechts-
deurwaarder, expert …) of vooraleer een gerechtelijke actie te ondernemen van welke aard ook.

Artikel C7 BEZORGEN VAN INFORMATIE

 De verzekerde moet Europaea alle nuttige inlichtingen verstrekken voor de behandeling van het 
dossier.

 Hij moet dagvaardingen en in het algemeen alle gerechtelijke stukken binnen de 48 uur na hun 
overhandiging of betekening aan Europaea bezorgen.

 Hij moet tevens Europaea op de hoogte houden van het verloop van de zaak. Zo mag hij geen 
vergoeding aannemen die hem rechtstreeks wordt aangeboden door de aansprakelijke, zonder 
zich vooraf tot Europaea te wenden.

 Indien hij gelijkaardige verzekeringsovereenkomsten (hetzelfde voorwerp, dezelfde risico’s) heeft 
afgesloten moet hij Europaea daarvan op de hoogte brengen. 

Artikel C8 SANCTIES

 Indien de verzekerde bovenstaande verplichtingen niet naleeft kan Europaea haar tussenkomst 
verminderen ten belope van het door haar geleden nadeel.

 Europaea kan evenwel haar dekking weigeren indien de verzekerde één van zijn verplichtingen 
met bedrieglijk opzet niet is nagekomen.   
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Hoofdstuk 4
Algemene uitsluitingen

Artikel C9 EUROPAEA KOMT NIET TUSSEN :

a) wanneer het bedrag van het verhaal in hoofdsom € 250,00 niet overschrijdt. Dit bedrag is 
verbonden aan de evolutie van de index der consumptieprijzen met als basisindex deze van 
december 1983 zijnde 119,64 (basis 100 in 1981) ;

b) voor een Cassatieberoep betreffende vonnissen over geschillen waar het bedrag in hoofdsom 
minder dan € 1.750,00 bedraagt ;

c) voor schikkingen van het Openbaar Ministerie, gerechtelijke geldboeten, minnelijke of admi-
nistratieve schikkingen en de kosten van strafvervolging ;

d) in de kosten en honoraria van advocaten, experts en gerechtsdeurwaarders die betrekking 
hebben op prestaties die verricht werden vooraleer een schadeaangifte, waarvan sprake in 
artikel C6, werd ingediend of zonder dat Europaea haar voorafgaandelijk akkoord tot aanstel-
ling had gegeven, behalve bij gerechtvaardigde hoogdringendheid ;

e) wanneer de verzekerde, met een frauduleus oogmerk, een onjuiste of onvolledige schade-
aangifte deed, van die aard dat het de opinie van Europaea aangaande de aan haar tussen-
komst te geven oriëntatie, wijzigt ;

f) voor geschillen waarvan het schadeverwekkend feit plaats vond buiten de geldige waarborg-
periode ;

g) voor geschillen met betrekking tot de intellectuele rechten ;
h) voor geschillen met betrekking tot wapens of toestellen bestemd tot ontploffen door een struc-

tuurwijziging van de atoomkern of met betrekking tot gelijk welke kernbrandstof, radioactief 
product of afval of door iedere andere bron van ioniserende stralingen ;

i) voor geschillen die het gevolg zijn van :
           

- oorlogsfeiten, burgeroorlog of feiten van gelijk aard ;
- stakingsacties of andere collectief geïnspireerde gewelddadige acties (politieke, sociale of 

ideologische) al dan niet gepaard gaande met opstand tegen de overheden ;
- daden van terrorisme.
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Elke klacht in verband met een overeenkomst kan door de verzekeringsnemer aan de maatschappij worden 
voorgelegd :
Generali Belgium
Dienst Beheer Klachten
Louizalaan 149, 1050 Brussel
beheer.klachten@generali.be
Indien de verzekeringsnemer van mening is dat hij geen adequate oplossing heeft gekregen, kan hij zich 
wenden tot de Ombudsman van de Verzekeringen, op het huidige adres de Meeûssquare 35 te 1000 Brussel 
(www.ombudsman.as) onverminderd de mogelijkheid om een rechtsvordering in te stellen.

Waarschuwing
Iedere oplichting of poging tot oplichting die tegen de verzekeringsonderneming gericht is, brengt niet alleen 
de opzegging van de verzekeringsovereenkomst mee, maar wordt ook strafrechtelijk vervolgd op grond van 
artikel 496 van het Strafwetboek. De betrokkene zal bovendien opgenomen worden in het bestand van het 
economisch samenwerkingsverband Datassur. Krachtens de wet op de bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer zal hij daarover ingelicht worden en heeft hij in voorkomend geval het recht om de hem betref-
fende gegevens te laten corrigeren.



Woordenlijst  
 Geschil

 Iedere betwisting die de verzekerde ertoe aanzet een recht te doen gelden, zelfs in een rechtsgeding, 
zich tegen een vordering te verzetten of zich te verdedigen voor een straf- of onderzoeksgerecht. 
Iedere reeks geschillen die een verband van samenhang vertoont, wordt als een enkel geschil 
beschouwd. 

 Lichamelijke schade

 Elke aantasting van de fysieke integriteit evenals de geldelijke of morele gevolgen ervan.

 Onstoffelijke schade

 Elk geldelijk nadeel dat voortvloeit uit het genotsverlies van een goed of van iemands diensten 
- en met name een productievermindering, een activiteitsstilstand, een verlies van winst, clientèle 
of marktaandeel, of een toename van algemene onkosten - op voorwaarde dat dit geldelijk nadeel 
aantoonbaar en in cijfers uit te drukken is.

n Onstoffelijke gevolgschade is elke onstoffelijke schade die het gevolg is van gedekte stoffelijke 
of lichamelijke schade.

n Onstoffelijke niet-gevolgschade is elke onstoffelijke schade die niet het gevolg is van stoffelijke 
of lichamelijke schade.

Onmiskenbare roekeloze daad

Een daad waarvan zonder enige twijfel wordt aangenomen dat ze is ingegeven door een extreme 
en onredelijke stoutmoedigheid.

Opzettelijke daad

De vrijwillig en bewust gestelde handeling die schade teweegbrengt die redelijkerwijs te voorzien 
is.

 Schade

 Elk geldelijk nadeel door een schadegeval veroorzaakt.

 Schadegeval

 De schade toebrengende gebeurtenis die leidt tot schade aan de verzekerde goederen of tot de 
aansprakelijkheid van de verzekerde alsook tot de toepassing van één van de waarborgen van 
de verzekeringsovereenkomst. Alle schade die voortvloeit uit eenzelfde verwekkend feit wordt 
beschouwd als een en hetzelfde schadegeval.

 Stoffelijke schade

 Elke beschadiging, vernieling of verdwijning van een zaak, elke fysieke aantasting van een dier.

 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 belem-
meren.

35




