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Algemene voorWAArden 

bob-waarborg - Auto
Ref. B 1-019-2009-01
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Betaal niet onnodig voor anderen, help ons misbruik te voorkomen.
Iedere oplichting of poging tot oplichting van de verzekeraar kan strafrechtelijk vervolgd worden op grond van artikel 496 van het Strafwetboek.
In geval van fraude is de verzekeraar gerechtigd alle beheers-, onderzoeks- en advocatenkosten te verhalen op de verzekerde-fraudeur.

Baloise Insurance is de nieuwe naam van Nateus nv en Nateus Life nv (sinds de juridische fusie met Mercator verzekeringen nv - 
jan. 2013) en groepeert de activiteiten van de hogervermelde maatschappijen. 

Baloise Belgium nv,  met maatschappelijke zetel City Link, Posthofbrug 16, 
2600 Antwerpen. Verzekeringsonderneming toegelaten onder codenr. 0096 met FSMA-nr. 24.941 A
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De bob-waarborg van Nateus nv is vanaf 13 februari 2008 verworven tijdens de geldigheidsduur van de waarborg verplichte aansprake-
lijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen van Nateus nv. 
wanneer de bob-waarborg in de toekomst van overheidswege wordt opgelegd, treedt deze van rechtswege in de plaats van de bob-
waarborg van Nateus nv. 

1 TOEpASSINgSvOOrwAArDEN 

 1.1  Schade ‘ALS bOb’
Wij verzekeren de stoffelijke schade aan een personenauto of een lichte vrachtwagen (MTM < 3,50 T) toebehorend 
aan een derde indien de verzekeringnemer of een van de in de Bijzondere Voorwaarden aangeduide gebruikelijke 
bestuurders, persoonlijk, geheel of gedeeltelijk, aansprakelijk worden gesteld, voor zover aan onderstaande voorwaarden 
is voldaan:
•	 zij	nemen,	op	verzoek	van	de	eigenaar,	de	gebruikelijke	houder	of	de	door	hen	gemachtigde	bestuurder,	kosteloos	en	bij	

wijze van vriendendienst de rol van bestuurder op zich, wanneer laatstgenoemden hun voertuig niet langer zelf kunnen 
besturen gelet op de plaatselijke wettelijke normen inzake alcoholintoxicatie of het gebruik van andere producten die 
een gelijkaardig effect tot gevolg hebben, om hen en hun gezelschap als passagiers tijdens vrijetijdsactiviteiten op 
een veilige wijze te vervoeren van en naar hun woonplaats;

•	 de	schade	is	het	gevolg	van	een	onopzettelijk	verkeersongeval	in	België,	het	groothertogdom	Luxemburg	en	tot	maxi-
maal 25 km buiten onze grenzen met de andere buurlanden, dat onmiddellijk na de feiten ter plaatse werd vastgesteld 
door de lokaal bevoegde politiediensten die hiervan een proces-verbaal hebben opgesteld;

•	 zij	beschikken	op	het	ogenblik	van	het	ongeval	over	een	geldig	rijbewijs,	zijn	niet	vervallen	verklaard	van	het	recht	tot	
sturen en bevinden zich noch in een staat van strafbare alcoholintoxicatie, noch in een vergelijkbare toestand die het 
gevolg is van het gebruik van enig ander product dan alcohol;

•	 de	stoffelijke	schade	bedraagt	in	hoofdsom	minstens	€	500
•	 voor	de	stoffelijke	schade	is	er	geen	enkele	zaakverzekeringsovereenkomst	afgesloten.	Deze	voorwaarde	geldt	niet	

wanneer de omniumverzekeraar over een verhaalsvordering beschikt. 
 1.2   Schade ‘DOOr bOb’

Wij vergoeden de stoffelijke schade aan de in deze polis verzekerde personenauto of lichte vrachtwagen (MTM < 3,50 T),  
bestuurd door een derde die hiervoor persoonlijk, geheel of gedeeltelijk aansprakelijk is, mits aan de onderstaande 
voorwaarden is voldaan:
•	 de	derde	neemt,	op	verzoek	van	de	verzekeringnemer	of	van	een	van	de	in	de	Bijzondere	Voorwaarden	aangeduide	

gebruikelijke bestuurders, kosteloos en bij wijze van vriendendienst de rol van bestuurder op zich, wanneer zij hun 
voertuig niet langer zelf kunnen besturen gelet op de plaatselijke wettelijke normen inzake alcoholintoxicatie of het 
gebruik van andere producten die een gelijkaardig effect tot gevolg hebben, om hen en hun gezelschap als passagiers 
tijdens vrijetijdsactiviteiten op een veilige wijze te vervoeren van en naar hun woonplaats;

•	 de	schade	is	het	gevolg	van	een	onopzettelijk	verkeersongeval	in	België,	het	groothertogdom	Luxemburg	of	maximaal	
25 km buiten onze grenzen met de andere buurlanden, dat onmiddellijk na de feiten ter plaatse werd vastgesteld door 
de lokaal bevoegde politiediensten die hiervan een proces-verbaal hebben opgesteld;

•	 de	derde	beschikt	op	het	ogenblik	van	het	ongeval	over	een	geldig	rijbewijs,	is	niet	vervallen	verklaard	van	het	recht	
tot sturen en bevindt zich noch in een staat van strafbare alcoholintoxicatie, noch in een vergelijkbare toestand die 
het gevolg is van het gebruik van enige ander product dan alcohol;

•	 de	stoffelijke	schade	bedraagt	in	hoofdsom	minstens	€	500;
•	 voor	de	stoffelijke	schade	is	er	geen	enkele	zaakverzekeringsovereenkomst	afgesloten.	
Wij doen ten opzichte van de derde-bestuurder afstand van ons verhaalsrecht, behalve indien hij deze schade kan 
afwentelen op een aansprakelijkheidsverzekering.

 1.3   wat wordt verstaan onder het begrip ‘derde’?
Voor de toepassing van deze waarborg verstaan wij onder derde: elke andere persoon dan de verzekeringnemer, de 
gebruikelijke bestuurders waarvan de identiteit vermeld is in de Bijzondere Voorwaarden, de eigenaar of de gebruikelijke 
houder van het verzekerde voertuig, alsook de personen die bij hen inwonen of door hen worden onderhouden.

2 OmvANg vAN DE wAArbOrg 

Wij vergoeden:
 2.1  bij totaal verlies: de door de expert vastgestelde werkelijke waarde van het voertuig op dag vóór het schadegeval, verhoogd 

met de in hoofde van de schadelijder niet-recupereerbare btw overeenkomstig het btw-regime dat van toepassing is op 
het moment van het schadegeval en verminderd met de waarde van het wrak.

 2.2  bij herstelbare schade: de door de expert vastgestelde prijs van de herstelling, verhoogd met de in hoofde van de 
schadelijder niet-recupereerbare btw.
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3 vASTSTELLINg vAN DE ScHADE EN vAN HET TOTAAL vErLIES 

De	door	de	Nateus	nv	aangestelde	expert	bepaalt	de	omvang	van	de	schade	en	beslist	of	het	voertuig	een	totaal	verlies	
is.
Het voertuig wordt als totaal verlies beschouwd:
•	 wanneer	de	herstellingskosten	vastgesteld	door	de	expert	van	Nateus	nv,	verhoogd	met	de	niet-recupereerbare	btw,	

gelijk of hoger zijn dan de werkelijke waarde van het voertuig, verhoogd met de niet-recupereerbare btw en verminderd 
met de waarde van het wrak;

•	 of	wanneer	een	veilige	en	degelijke	herstelling	niet	meer	mogelijk	is.
In geval van onenigheid aangaande de omvang van de schade of van het totaal verlies, wordt deze laatste vastgesteld 
door 2 experten, de ene gekozen door de benadeelde, de andere door Nateus nv.
Komen deze experten niet tot een overeenstemming, dan zullen zij samen een derde expert benoemen, die binnen de 
grenzen van hun eigen schattingen het schadebedrag zal vastleggen.
Indien een van de partijen verwaarloost haar expert aan te wijzen of indien de eerste 2 experten het niet eens worden 
aangaande de keuze van een derde, binnen 15 dagen na verzending van het tot hen per aangetekende brief gerichte 
verzoek, dan zal de meest gerede partij de tweede en gebeurlijk de derde expert kunnen laten aanwijzen door de voorzitter 
van de Rechtbank van Eerste Aanleg van de woonplaats van de benadeelde.
Elke	partij	betaalt	de	kosten	en	erelonen	van	haar	expert.	De	kosten	en	erelonen	van	de	derde	expert	worden	door	ieder	
voor de helft gedragen.
De	experten	zijn	van	elke	formaliteit	ontslagen.


