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 I Bepalingen 

artikel 1  Basiswaarborg
Binnen de perken van deze polis en van de verklaringen 
die in het voorstel zijn aangestipt, waarborgt de maat-
schappij de betaling van de overeengekomen vergoedin-
gen, wanneer de verzekerde het slachtoffer is van een 
ongeval, met lichamelijke letsels, opgelopen tijdens zijn 
privé-leven of tijdens zijn beroepsaktiviteiten, volgens de 
vermelding in de bijzondere voorwaarden gedaan.

artikel 2  Waarborguitbreidingen
De maatschappij waarborgt eveneens:

a) de dood door onderdompeling, zelfs tijdens een 
zwemoefening, voor zover de oorzaak ervan een onge-
val is, met uitsluiting evenwel van iedere stoornis van 
de bloedsomloop of de spieren of van andere inwendige 
stoornissen;

b) de verstikking door gas- of dampuitwasemingen of 
het begin van verstikking overkomen in dezelfde omstan-
digheden;

c) tetanos, razernij en miltvuur; steken van insekten;
d) de vergiftiging of intoxicatie veroorzaakt door een 

bewezen misdadige handeling van een derde of door het 
onvrijwillig innemen van een giftig of bijtend vocht;

e) de spierscheuringen en spiertrekkingen en in-
gewanden- of discale breuk te wijten aan een plotse 
krachtinspanning;

f) de lichamelijke letsels of het overlijden te wijten 
aan daden gesteld in geval van noodzaak zoals
voor de vrijwaring van personen, goederen of belangen 
die de verzekerde vóór alles moest vrijwaren.

g) aantastingen van de gezondheid die het recht-
streeks en onmiddellijk gevolg zijn van een verzekerd 
ongeval.

artikel 3  Vervoermiddelen
De maatschappij waarborgt de ongevallen overkomen 
terwijl de verzekerde:

a) gebruik maakt van een vervoermiddel te land of 
te water met uitsluiting van motorrijwielen waarvan de 
cylinderinhoud hoger is dan 50 cc. Als echter de verze-
kerde noch de eigenaar, noch de gewone bestuurder of 

regelmatige passagier is van een zulkdanig motorrijwiel, 
geniet hij van de waarborgen van de polis;

b) passagier is van om het even welk vliegtuig, wa-
tervliegtuig of helicopter, behoorlijk gemachtigd voor het 
vervoer van personen voor zover hij geen deel uitmaakt 
van de bemanning en tijdens de vlucht geen enkele be-
roepsactiviteit of andere bedrijvigheid uitoefent die in 
verband staat met het toestel of met de vlucht. De ver-
zekerde die een beroep uitoefent dat rechtstreeks of on-
rechtstreeks verband houdt met de luchtvaart heeft de 
bewijslast dat hij dit beroep gedurende de vlucht tijdens 
dewelke het ongeval is overkomen, niet uitoefende.

artikel 4  Kaping
De waarborg strekt zich uit tot de ongevallen die het ge-
volg zijn van:

a) de onrechtmatige overmeestering van het vervoer-
middel waarin de verzekerde zich bevindt;

b) de kaping aan boord van dit vervoermiddel, onder 
meer door de geweldplegingen en aanslagen op het ver-
voermiddel en/of op de passagiers die zich erin bevinden 
gepleegd;

c) aanslagen door middel van spring- of brandtuigen 
in het vervoermiddel aangebracht; sabotage van het ver-
voermiddel.
De waarborg is evenwel niet verworven, indien de verze-
kerde aan de onder a, ben c hierboven genoemde akties 
heeft deelgenomen hetzij op aktieve wijze, hetzij als aan-
stoker.
Wanneer de verzekerde bij het verstrijken van de verze-
keringsperiode steeds door de kapers of hun medeplich-
tigen vast wordt gehouden, zal de waarborg automatisch 
verlengd worden (zonder evenwel 12 maanden te over-
schrijden te rekenen vanaf de dag van de kaping) met de 
duur die nodig is om verzekerde toe te laten zijn reis te be-
eindigen of naar zijn gewone verblijfplaats terug te keren.

artikel 5  Sporten
a) Onder voorbehoud van hetgeen hieronder nader 

wordt omschreven, waarborgt de maatschappij de onge-
vallen aan de verzekerde overkomen tijdens de beoefe-

 II De maatschappij waarborgt u  

Verzekeringnemer: de onderschrijver van de polis.
Verzekerde: de persoon of personen waarop de verzeke-
ring toepasselijk is en als dusdanig in de
voorwaarden van de polis aangeduid.
Begunstigde: elke persoon die kan genieten van de door 
de maatschappij verschuldigde prestaties,
door de algemene- en bijzondere voorwaarden van de 
polis.

Derden: elke andere persoon dan de verzekeringnemer, 
de verzekerde, hun echtgeno(o)t(e), hun descendenten of 
ascendenten, de personen die niet beroepshalve gewoon-
lijk samenwonen met de verzekerde, de begunstigde.
Ongeval: iedere geweldige, plotselinge en/of abnormale 
gebeurtenis die de lichamelijke gaafheid van de verze-
kerde aantast en waarvan de oorzaak buiten de wil van de 
verzekerde of van de begunstigde van de verzekerde ligt.
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ning van sporten als niet bezoldigd liefhebber.
b) Zijn slechts verzekerd mits bijpremie of speciale 

voorwaarden: baseball, voetbal, grashockey, rugby als 
speler aangesloten bij een club; beoefening van alpinis-
me, speleologie, diepzeeduiken met autonoom ademha-
lingstoestel, judo, lange jacht, yachting op meer dan 100 
zeemijlen van de kust.

c) Zijn van de verzekering uitgesloten de ongevallen 
overkomen:
-   tijdens de beoefening van luchtvaartsporten, val-

schermspringen, ijshockey, polo, steeple-chase, skele-
ton, bobsleigh; sporten die het buiten gevecht stellen 
van een tegenstander inhouden, zoals boksen, worste-
len, karate, jiu-jitsu;

-   tijdens de jacht op wilde dieren, exploratietochten en het 
afdalen van stroomversnellingen; het skispringen en de 
deelname aan skiwedstrijden van welke aard ook;

-   terwijl de verzekerde aan boord van een motorrijtuig 
deelneemt aan snelheids- of regelmatigheidswedstrij-
den of rally’s, alsook tijdens de trainingen met het oog 
op dergelijke wedstrijden;

-   tijdens wielerwedstrijden, paardenwedrennen, andere 
dan jumpings- of paardenwedstrijden.

artikel 6  Militaire dienst
Behoudens in geval van mobilisatie is de waarborg van 
de polis in vredestijd verworven, zonder enige afbreuk te 
doen aan de bepalingen van artikel10b) hierna, tijdens 
de duur van de militaire dienst of tijdens de periodes van 
wederoproeping in het Belgisch Leger. De verzekering 
strekt zich uit tot alle dienstverstrekkingen met uitzon-
dering van de ongevallen die te wijten zijn aan alpinisme, 
ontmijnen, luchttransport niet bepaald door artikel 3b, 
valschermspringen.

artikel 7  Leeftijdsgrens
De verzekering eindigt van rechtswege op het einde van 
het verzekeringsjaar waarin de verzekerde de ouderdom 
van 70 jaar heeft bereikt. De eventuele inning van latere 
premies doet hieran geen afbreuk, de Maatschappij is 
eventueel tot terugbetaling ervan verplicht.

artikel 8  Territoriale uitbreiding
De verzekering is geldig in de ganse wereld, voor zover 
de verzekerde zijn gewone verblijfplaats heeft in België. 
Ze is van rechtswege opgezegd van zodra de verzekerde 
België verlaat om zich in het buitenland te vestigen.

artikel 9  Uitgesloten personen
Kunnen niet verzekerd worden noch blijven, de perso-
nen die zich In eentoestand bevinden of aangestast zijn 
door een lichaamsgebrek dat van aard is het ongevals-
risico te verhogen of de gevolgen ervan te verzwaren 
zoals bijvoorbeeld blindheid, doofheid, verlamming, val-
lende ziekte, suikerziekte, hartziekten, gebrek of ziekten 
van het centraal zenuwstelsel of van het ruggemerg en 
personen die aan een schedelbreuk, beroerte of delirium 
tremens geleden hebben.
Indien de verzekerde in de loop van de verzekering door 
een dergelijk gebrek of ziekte wordt aangetast, dient de 
maatschappij hiervan in kennis gesteld te worden en de 
polis zal vanaf dat ogenblik van rechtswege ophouden te 
bestaan.
De betaalde en niet opgebruikte premie voor het lopend 
verzekeringsjaar zal aan de onderschrijver prorata tem-
poris worden terugbetaald.

artikel 10  Uitgesloten risico’s
a) Worden niet als ongevallen beschouwd noch uit 

zichzelf noch door de gevolgen ervan: 
de ziekten in het algemeen en voornamelijk verlamming, 
vallende ziekte, geesteszwakheid, breuken, subjectieve 
of psychische stoornissen die niet te wijten zijn aan een 
organische toestand, allergische aandoeningen, lum-
bagos en aderspat; de uitwerksels van de temperatuur 
tenzij verzekerde er werd aan blootgesteld ingevolge een 
gewaarborgd ongeval.

b) Worden uitgesloten de ongevallen die het gevolg 
zouden zijn van:
-   een psychische of mentale toestand die reeds vóór het 

ongeval bestond en er niet uit voortspruit, zwanger-
schap, zelfmoord of poging tot zelfmoord, dronken-
schap of gebruik van verdovende middelen; 

-   tweegevecht, gevechten, daden bekend als roekeloos of 
gevaarlijk, behalve in geval van wettige zelfverdediging 
of gedurende het redden van personen of goederen;

-   oorlogsrisico’s. De waarborg blijft nochtans verworven 
gedurende de 14 dagen die volgen op het begin der vij-
andelijkheden wanneer verzekerde in het buitenland 
verrast wordt door deze gebeurtenissen; 

-   staking, opstand en allerhande onlusten, tenzij verze-
kerde bewijst dat hij er niet aktief heeft aan deelgeno-
men;

-   rechtstreeks of onrechtstreeks, elk feit dat een wijziging 
aan de atoombouw der stof teweegbrengt, de kunstma-
tige versnelling der atoomdeeltjes; radioaktiviteit, ver-
wekking van ioniserende stralingen, manifestatie van 
schadelijke eigenschappen van nucleaire brandstoffen 
(of bestanddelen) of radioaktieve produkten (of afval-
stoffen).

c) Behalve uitdrukkelijke overeenkomst en mits beta-
ling van bijpremie, is het beoefenen der sporten vermeld 
onder artikel 5b) hierboven, steeds uitgesloten.

d) Zijn nooit verzekerd, de sporten vermeld onder ar-
tikel 5c) hierboven.

 Uitsluitingen III
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artikel 11  Wijziging in het risiko
De polis werd opgesteld en de premie berekend volgens 
de inlichtingen verstrekt door de verzekeringnemer, die 
verplicht is op straffe van verlies van het recht op ver-
goeding, volgende verklaringen aan de maatschappij te 
doen:
-   binnen de 30 dagen, elke essentiële wijzigign die van 

aard is het ongevalsrisico te verhogen. De verzekering-
nemer aanvaardt elke bijpremie die de maatschappij 
hieromtrent zou eisen op basis van haar tarief in voege 
op het ogenblik van de wijziging, te betalen;

-   binnen de 14 dagen, elke verzekering tegen ongevallen 
door hem onderschreven op naam van de verzekerde. 
De maatschappij houdt zich het recht voor, binnen 8 da-
gen die volgen op deze verklaringen, de polis te vernie-
tigen door een ter post aangetekende brief.

artikel 12  Verklaring der ongevallen 
Elk ongeval moet onmiddellijk en uiterlijk binnen de 8 
dagen aan de maatschappij worden aangegeven. Een 
geneeskundig getuigschrift aangaande de gevolgen er-
van dient bij de verklaring gevoegd. De verzekerde zal de 

afgevaardigden van de maatschappij ontvangen en hun 
vaststellingen vergemakkelijken. Hij zal er zijn behande-
lende geneesheer om verzoekn gevolg te geven aan elke 
vraag om inlichtingen van de raadsdokter van de maat-
schappij. Deze geneesheren zullen overeenkomen om-
trent de aard der gevolgen van het ongeval en omtrent de 
invaliditeit en onbekwaamheid die er uit volgt.
Bij overlijden kan de maatschappij op haar kosten, laten 
overgaan tot onderzoek post mortem.
Elk verzuim deze verplichting na te leven ontslaat de 
maatschappij  van elke verplichting tot vergoeding.
De onderschrijver, de verzekerde of zijn rechthebbenden 
zijn gehouden het bewijs te leveren dat de dood, de be-
stendige of tijdelijke ongeschiktheid het rechtstreeks en 
onmiddellijk gevolg zijn van een door deze polis gewaar-
borgd ongeval.
Indien een achteruitgang van de gezondheidstoestand 
zonder betrekking op het ongeval of een ongeschiktheid 
die er niet afhankelijk van is de gevolgen van dit onge-
val verergeren, zal de maatschappij enkel de gevolgen 
vergoeden die het ongeval bij een gezond organisme zou 
hebben gekend.

 IV Verplichtingen van de verzekeringnemer 

artikel 13  Schadeloosstelling
a) Bij overlijden 

Wanneer de dood schielijk is of overkomen binnen het 
jaar volgend op het ongeval dat er oorzaak van is, zal 
de maatschappij het verzekerd kapitaal betalen aan de 
aangeduide begunstigden of bij gebrek aan de wettige 
erfgenamen van de verzekerde; bij gebrek hieraan zal de 
maatschappij slechts de begrafeniskosten terugbetalen 
en dit tot beloop van het verzekerd kapitaal

b) In geval van bestendige onbekwaamheid
Voor zover de bestendige onbekwaamheid intreedt binnen 
het jaar volgend op het ongeval betaalt de maatschappij 
vanaf de consolidatie en uiterlijk twee jaar na het onge-
val, het geheel of een gedeelte van het verzekerd kapitaal 
op basis van de Officiële Belgische Schaal tot vaststelling 
van de invaliditeitsgraden (0.B.S.1.).
Ter inlichting enkele invaliditeitsgraden uit deze schaal.

Totaalverlies of totaal en blijvend gebruiksverlies van
 rechter   linker
een arm 85 %  75 %
een voorarm 75 %  60 %
een hand 65 %  52 %
een duim 25 %  20 %
een wijsvinger 15 %  12 %
een middelvinger 12 %  10 %

een been  85 %
een onderbeen  70 %
een voet  50 %
een oog  van 25 % tot 40 % 
Volledige doofheid

aan één oor  20 %
aan beide oren  80 %

Wanneer in het voorstel werd vermeld dat verzekerde 
linkshandig is zullen de percentages met betrekking tot 
het rechter bovenste lidmaat aan het linkse en omge-
keerd toegepast worden.
De gedeeltelijk amputatie of het onvolledig functioneel 
verlies leiden tot de regeling van een evenredige vergoe-
ding op basis van de percentages voorzien voor amputa-
tie of volledig functioneel verlies. Voor de niet voorziene 
gevallen wordt de graad van invaliditeit analogisch met 
de hiervoor hernomen tabel bepaald en zonder rekening 
te houden met het beroep van de verzekerde.
De aan reeds gebrekkige ledematen of organen overko-
men letsels zullen vergoed worden voor het verschil tus-
sen de toestand van het lidmaat of orgaan voor en na het 
ongeval.
De vergoedingen voorzien voor de gevallen van overlijden 
en bestendige invaliditeit kunnen niet samengevogd wor-
den.
Het recht op vergoeding voor bestendige invaliditeit is 

 V Prestaties van de maatschappij 
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een persoonlijk recht dat geenszins op de erfgenamen 
van de verzekerde kan overgedragen worden.

c) Progressieve verhoging
Mits speciale vermelding in de bijzondere voorwaarden 
en betaling van een passende bijpremie, maakt het be-
drag bepaald in de bijzondere voorwaarden voor de be-
stendige onbekwaamheid, het onderwerp uit van toepas-
sing van de hiernavolgende progressieve formule:
-   voor het gedeelte van de invaliditeitsgraad tot en met  

25 %: op basis van het verzekerd bedrag;
-   voor het gedeelte van invaliditeitsgraad boven 25 % tot 

en met 50 %: op basis van het dubbel van het verzekerd 
bedrag;

-   voor het gedeelte van de invaliditeitsgraad boven 50 %: 
op basis van het drievoud van het verzekerd bedrag.

d) In geval van tijdelijke onbekwaamheid
In geval van tijdelijke onbekwaamheid en zonder nadeel 
voor de vergoedingen verschuldigd bij overlijden of be-
stendige invaliditeit, zal de maatschappij, naargelang de 
graad van de werkonbekwaamheid, geheel of een ge-
deelte van de verzekerde dagelijkse vergoeding betalen, 
dit vanaf de dag na het ongeval en geduurende maximum 
365 dagen of 730 dagen volgens vermelding in de bijzon-
dere voorwaarden.
Voor de personen zonder beroep wordt de dagelijkse ver-
goeding ten minste met de helft verminderd van zodra de 
verplichting de kamer te houden wordt opgeheven.

e) Geneeskundige zorgen
Ongeacht het feit of het ongeval al dan niet een tijdelijke 
onbekwaamheid tot gevolg had, zal de maatschappij tot 
beloop van het uitdrukkelijk overeengekomen bedrag, 
de geneeskundige, farmaceutische, hospitalisatie, pro-
these, orthopedische en alle gelijkaardige kosten ver-
goeden door het ongeval genoodzaakt. De tussenkomst 
van de maatschappij geschiedt na aftrok der gedane of 
aan verzekerde verschuldigde terugstortingen op basis 
van de wetgeving aangaande de Rijksmaatschappelijke 
Zekerheid of betreffende de vergoeding der Arbeidson-
gevallen.

f) Repatriërings- en opsporingskosten
De maatschappij waarborgt, tot beloop van e 25.000
-   de terugbetaling van de opsporings- en reddingskosten 

van verzekerde ingevolge een gewaarborgd ongeval;
-   de terugbetaling van de bijkomende repatriëringskos-

ten ten gevolge van een in het buitenland overkomen 
gewaarborgd ongeval, dat voor de verzekerde de on-
mogelijkheid bijbrengt in normale voorwaarden van zijn 
reis naar huis te keren. Een rechtvaardigend attest is 
vereist;

-   bij dodelijk ongeval in het buitenland, de repatriërings-
kosten van het lichaam van de verzekerde.

Deze waarborg heeft een aanvullend karakter. De maat-

schappij komt slechts tussen na uitputting van de waar-
borgen voorzien door andere verzekerings- of bijstand 
contacten welk ook hun datum van onderschrijving is.

g) Kosten van verhaal
De maatschappij waarborgt, tot beloop van e 100.000, de 
terugbetaling van de erelonen en kosten van tussenkomst 
onderzoek, expertise en procedure die voortvloeien uit 
de uitoefening van verhaal, in der minne of gerechtelijk 
tegen de voor een gewaarborgd ongeval aansprakelijke 
derde.
Voor iedere rechtspleging in België heeft de verzekerde 
vrije keuze van advocaat onder de advocaten van de balie 
waar de zaak gepleit wordt.
Evenwel, zodra de tussenkomst van een advocaat ge-
rechtvaardigd is en alvorens contact met hem op te ne-
men, verbindt de verzekerde zich de maatschappij hier-
van tijdig te verwittigen. Indien de verzekerde het wenst, 
blijft de maatschappij tot zijn beschikking om hem in zijn 
keuze te helpen.
De maatschappij heeft de kosten van een rechtspleging 
niet te dragen
a)  wanneer zij meent dat de eisen van de verzekerde on-

gegrond of onverdedigbaar zijn, dat de voorstellen van 
de derde voldoende zijn of tenslotte wanneer uit inlich-
tingen blijkt dat de verantwoordelijken onvermogend 
zouden zijn. Indien de verzekerde toch het pleit wint 
en hij vergoed wordt door de derde, betaalt de maat-
schappij hem binnen de perken van dit contract de 
rechtmatig gedragen kosten terug;

b)  wanneer de hoofdvordering geen e 2.000 bereikt of  
e 50.000 bij voorziening in verbreking of voor een 
vreemde rechtsmacht van gelijkwaardige graad.

artikel 14  Valt niet ten laste van de maatschappij
De verergering van de gevolgen van een door dit contract 
gewaarborgd ongeval valt niet ten laste van de maat-
schappij, indien ze er niet het uitsluitend en rechtstreeks 
gevolg van is en indien ze onder meer te wijten is aan 
om het even welke voorafbestaande gebrekkigheid of aan 
een gebrekkigheid welke zich na het ongeval heeft ver-
openbaard, maar zonder dat er enig oorzakelijk verband 
met dit laatste bestaat.
In het geval voorzien door dit artikel, is de maatschap-
pij slechts gehouden tot de gevolgen die het ongeval zou 
gehad hebben zonder deze verergering.

artikel 15  Medische expertise
Iedere betwisting van medische aard zal voorgelegd wor-
den aan twee geneesheren-deskundigen waarvan de ene 
wordt aangesteld door de verzekerde en de andere door 
de maatschappij.
In geval van onenigheid zullen deze geneesheren zich la-
ten bijstaan door een derde. De geneesheren vormen een 
college dat beslist bij meerderheid van stemmen. Indien 
één van de partijen in gebreke blijft zijn geneesheer aan 
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 VI Algemene schikkingen 

artikel 19  Premie
De premie is een jaarpremie en vooraf betaalbaar bij aan-
bieding van de kwitantie of van het bericht van vervaldag. 
Bij gebrek aan betaling binnen de 15 dagen na het verzen-
den door de maatschappij van een aangetekende herin-
nering, is de waarborg geschorst vanaf de datum waarop 
de niet-betaalde premie verschuldigd is en wordt slechts 
opnieuw van kracht de dag nadat volledige betaling van 
hoofdsom, interesten en kosten heeft plaatsgehad. Elke 
premie die aanleiding heeft gegeven tot het zenden van 
een aangetekende herinnering of gedurende de tijd dat 
de polis geschorst stond vervalt, wordt betaalbaar op de 
zetel van de maatschappij. De premie die op de periode 
van de schorsing betrekking heeft blijft als schadever-
goeding aan de maatschappij verschuldigd.

artikel 20  Taksen en kosten
Alle lasten, taksen en kosten, geheven ofte heffen uit 
hoofde van deze polis en van alle verrichtingen betref-
fende het afsluiten en het uitvoeren ervan, vallen ten 

laste van de verzekeringnemer en worden tegelijk met 
de premie geïnd.

artikel 21  Verhoging van het tarief
Indien de maatschappij haar tarief verhoogt, heeft zij het 
recht de premie van deze polis aan te passen vanaf de 
eerstvolgende jaarlijkse vervaldag. De verzekeringnemer 
heeft nochtans het recht de polis op te zeggen binnen de 
dertig dagen na de betekening van de verhoging. Hierdoor 
houden de uitwerksels van de polis op vanaf de eerstvol-
gende jaarlijkse vervaldag, op voorwaarde dat de beteke-
ning van de premieverhoging ten minste drie maanden 
vóór die vervaldag is geschied. Is dit niet het geval dan 
blijven de uitwerksels van het contract na de jaarlijkse 
vervaldag verder van kracht gedurende de tijd die vereist 
in om de termijn van drie maanden te voltooien.

artikel 22  Inwerkingtreding
Het contract komt tot stand vanaf zijn ondertekening, 
hetzij door beide partijen, hetzij door de maatschappij in-

te duiden, zal de aanduiding geschieden op verzoek van 
de meest gerede partij door de voorzitter van de Recht-
bank van Eerste Aanleg van het rechtsgebied waarin zich 
de maatschappelijke zetel van de maatschappij bevindt. 
Dit is ook het geval wanneer beide geneesheren het niet 
eens worden over de keuze van een derde geneesheer of 
wanneer één van beiden zijn opdracht niet vervult.
De geneesheren zijn ontslagen van alle gerechtelijke for-
maliteiten. Hun beslissing is soeverein en onherroepe-
lijk.
Elke partij draagt de erelonen en de kosten van de ge-
neesheer door haar aangesteld; die van de derde ge-
neesheer worden bij helften onder hen verdeeld. 

artikel 16  Indexatie
Indien ervan melding gemaakt in de bijzondere voorwaar-
den, veranderen de verzekerde bedragen en de premie 
bij elke jaarlijkse premievervaldag volgens de verhouding 
tussen de index van de consumptieprijzen (vastgesteld 
door het Ministerie van Ekonomische Zaken of elke ande-
re index welke hiervoor in de plaats zou gesteld worden) 
op dit moment van toepassing en de index aangeduid in 
de bijzondere voorwaarden.
Door de index van de consumptieprijzen van kracht bij de 
jaarlijkse premievervaldag wordt verstaan, de index van 
de eerste maand van het trimester dat de premieverval-
dag vooraf gaat.
De verzekerde bedragen in geval van schadegeval zijn 
deze die overeenstemmen met de index van toepassing 
op de jaarlijkse premievervaldag die het gewaarborgd 
ongeval vooraf gaat.

artikel 17  Verhaal
De maatschappij ziet ten bate van de verzekerde af van 
elk verhaal op derden aansprakelijk voor het ongeval. Zij
treedt echter wettelijk in zijn rechten tot beloop van de 
uitgaven voor verplegingskosten.

artikel 18  Betaling der vergoedingen
De maatschappij betaalt de door haar verschuldigde ver-
goedingen:
a)  in geval van overlijden, binnen de 30 dagen na de af-

gifte aan de maatschappij van de bescheiden welke het 
overlijden ten gevolge van een gewaarborgd ongeval 
en de hoedanigheid van de rechthebbenden bewijzen;

b)  in geval van bestendige onbekwaamheid, binnen de  
30 dagen na de vaststelling van de graad van deze  
invaliditeit;

c)  in geval van tijdelijke werkonbekwaamheid, binnen de 
30 dagen na ontvangst door de maatschappij van een 
dokument dat het einde van deze werkonbekwaamheid 
bewijst. Nochtans, indien deze langer dan 4 weken duurt 
zal de maatschappij voorschotten betalen berekend op 
basis van het bedrag dat onweerlegbaar verschuldigd is 
voor een periode van minimum 1 maand, en dit binnen de  
30 dagen na ontvangst door de maatschappij van een 
daartoe door de begunstigde gedane aanvraag en ge-
staafd met de nodige medische attesten;

d)  in geval van een verzoek tot vergoeding van de medi-
sche of repatriërings- en opsporingskosten, binnen de 
30 dagen na ontvangst door de maatschappij van de 
dokumenten welke toelaten het verschuldigd bedrag 
te bepalen.



B
 2

/0
09

/2
00

5/
05

7

dien de verzekeringnemer vooraf een verzekeringsaan-
vraag heeft ondertekend. Het uur van de aanvang van de 
verzekering is vastgesteld op 0 uur; dit van de afloop op 
24 uur.

artikel 23  Duur en vernietiging
Behoudens tegenstrijdige overeenkomst wordt het kont-
rakt gesloten voor 10 jaar. Vervolgens wordt het vernieuwd 
voor een gelijke duur, een deel van een jaar uitgesloten, 
behalve vernietiging per aangetekende brief drie maand 
voor de vervaldag.
Het kontrakt houdt van rechtswege op te bestaan op de 
premievervaldag die volgt op de zeventigste verjaardag 
van de verzekerde. De eventuele inning van latere pre-
mies doet hieraan geen afbreuk, de maatschappij is 
eventueel tot terugbetaling ervan verplicht.
Het kontrakt wordt uit volle recht verbroken bij faillisse-
ment of bankroet van de onderschrijver.
De maatschappij behoudt zich het recht voor het kontrakt 
per aangetekende brief te vernietigen: 
-   wanneer een verval wordt opgelopen;
-   bij niet-betaling der premie, bijpremie of bijkomstighe-

den na in gebreke stelling door de maatschappij;
-   na elke ongevalsverklaring mits vooropzeg van 15 da-

gen, recht vervalt 30 dagen na de betaling van de ver-
goeding of weigering tussenkomst;

-   wanneer verzekerde geen woonplaats of geen gewoon-
lijke verblijfplaats in België meer heeft.

artikel 24   Betwistingen en wetgeving
De betwistingen aangaande de betaling van de premies 
worden aan de Belgische Rechtbanken voorgelegd. Voor 
al wat niet vermeld is in de algemene en bijzondere voor-
waarden, wordt het contract beheerd door de wetgeving 
inzake verzekeringen.

artikel 25  Woonplaats - briefwisseling
De woonplaats van de partijen wordt rechtens gekozen, 
te weten voor de maatschappij in haar maatschappelijke
zetel en voor de verzekeringnemer op het adres aan-
geduid in de polis of later aan de maatschappij meege-
deeld.


