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I. Begripsomschrijvingen

De begrippen die uitgelegd worden in de begripsomschrijvingen worden in deze Algemene Voorwaarden cursief afgedrukt. 
Indien deze begrippen ook in de Bijzondere Voorwaarden worden gebruikt, moeten deze in dezelfde betekenis worden  
gelezen tenzij dit daar uitdrukkelijk wordt tegengesproken.

Om de leesbaarheid van de polis te verhogen wordt Baloise Insurance aangeduid met ‘wij’.

Baloise Insurance
Baloise Insurance is de handelsnaam van Baloise Belgium nv.

Bestuurder
De verzekerde persoon die een wagen bestuurt.

Consolidatie
Het tijdstip waarop het letsel geen aanzienlijke wijzigingen meer kan ondergaan, m.a.w. wanneer de gevolgen van het schade-
geval een blijvend karakter vertonen.

Derden
Alle andere personen dan een verzekerde.

Gezin
Alle bij u inwonende personen, zelfs als zij tijdelijk elders verblijven.

Natuurevenementen
Storm, hagel, aardbevingen, neerstortende rotsen, steenval, terreinverschuivingen, lawines, druk van sneeuwmassa’s en 
overstroming.

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

Ongeval
Een plots voorval waarvan de oorzaak of een van de oorzaken buiten het organisme van het slachtoffer ligt en dat een licha-
melijk letsel veroorzaakt.

Rechtverkrijgenden
Iedere persoon die door erfenis de rechten van een andere verkrijgt.

Regels van het Belgisch gemeen recht
De regels die de Belgische rechtbanken toepassen bij de vergoeding en de begroting van lichamelijke schade.

Terrorisme
Een clandestien georganiseerde actie of dreiging van actie met ideologische, politieke, etnische of religieuze bedoelingen, 
individueel of door een groep uitgevoerd, waarbij geweld wordt gepleegd op personen of de economische waarde van een 
materieel of immaterieel goed geheel of gedeeltelijk wordt vernield, ofwel om indruk te maken op het publiek, een klimaat 
van onveiligheid te scheppen of de overheid onder druk te zetten, ofwel om het verkeer of de normale werking van een dienst 
of een onderneming te belemmeren.

Verkeersongeval
Ieder schadegeval in het wegverkeer waarbij een wagen betrokken is en dat verband houdt met het verkeer op de openbare weg.
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Verzekerde
De personen vermeld in het hoofdstuk ‘De waarborgen’ volgens de door u gekozen formule.

Verzekeringnemer
De persoon die deze polis afsluit.

De verzekeringnemer wordt in deze Algemene Voorwaarden omschreven als ‘u’.

Wagen
Iedere personenwagen, 4x4-wagen, minibus, mobilhome, lichte vrachtwagen tot 3,5 ton, met minstens 4 wielen, voor zover 
zij niet gebruikt worden voor bezoldigd vervoer.

II. Voorwerp van de polis

Wij vergoeden de verzekerde als bestuurder van een wagen, wanneer hij het slachtoffer wordt van een verkeersongeval dat 
voorvalt tijdens de geldigheidsduur van de polis, zowel tijdens zijn privéleven als tijdens zijn beroepsleven, volgens de formule 
vermeld in uw Bijzondere Voorwaarden.

Onze waarborgen gelden voor de volgende landen, voor zover de verzekerde zijn gewone verblijfplaats in België  heeft: Andorra, 
België, Bosnië-Herzegovina, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, FYROM, Griekenland, het 
Groothertogdom Luxemburg, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Malta, Marokko, 
Monaco, Montenegro, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, San-Marino, Servië, Slowakije, Slovenië, 
Spanje, Tsjechische Republiek, Tunesië, Turkije, het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, Vaticaanstad, 
Zweden en Zwitserland.

De verzekeringsdekking verleend voor Cyprus is beperkt tot de geografische delen van Cyprus die onder de controle van de 
regering van de republiek Cyprus vallen.

III. De waarborgen

1. Algemeen
Wij verzekeren de bestuurder van een wagen wanneer hij gewond raakt of overlijdt als gevolg van een verkeersongeval  
dat voorvalt tijdens de geldigheidsduur van de polis.

Wij vergoeden de bestuurder voor de opgelopen kwetsuren. Bij overlijden vergoeden wij de rechtverkrijgenden van de  
bestuurder, indien zij schade lijden door dit overlijden.

2. Formule
Formules gemeen recht plus

–  BESTUURDER

 u als bestuurder van een wagen;

–  GEZIN ALS BESTUURDER

 u en uw gezin als bestuurder van een wagen.
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IV. Waarborguitbreidingen

1. Carjacking
Wij vergoeden de bestuurder ook wanneer hij het slachtoffer wordt van een (poging tot) diefstal met geweld van een wagen.

2. In de onmiddellijke nabijheid van een wagen
Wij vergoeden de bestuurder ook indien hij het slachtoffer wordt van een ongeval, wanneer hij:

–  in of uit een wagen stapt;

–  bagage in of uit een wagen laadt;

–  onderweg herstellingen uitvoert aan een wagen of een wagen depanneert;

–  signalisatie plaatst bij een wagen na een verkeersongeval of pech;

–  brandstof tankt in een wagen;

–  gewond raakt bij brand van een wagen.

3. Redding
Wij vergoeden de bestuurder ook wanneer hij het slachtoffer wordt van een ongeval tijdens de redding van personen of  
goederen die door een verkeersongeval in gevaar verkeren.

V. Algemene waarborgbeperkingen

Wij verlenen onze waarborgen nooit bij schade:
–  opzettelijk veroorzaakt door de bestuurder of door een rechtverkrijgende;

–  wanneer de bestuurder volgens de Belgische wetgeving de wagen niet mag besturen;

–  wanneer de bestuurder zich op het moment van het schadegeval bevond in een staat van dronkenschap, strafbare  
alcoholintoxicatie of een gelijkaardige toestand die het gevolg is van het gebruik van andere middelen dan alcoholische 
dranken;

–  waarna de bestuurder weigert zich te onderwerpen aan een ademtest, een bloedproef of een test tot opsporing van 
drugs;

–  tijdens de voorbereidingen op of de deelname aan snelheids-, regelmatigheids- en behendigheidswedstrijden met 
motorvoertuigen. Toeristische rally’s en zoektochten blijven evenwel verzekerd;

–  als gevolg van door de bestuurder gepleegde of uitgelokte twisten, aanrandingen of aanslagen, van deelname aan 
vechtpartijen, van zelfmoord of van poging tot zelfmoord;

–  te wijten aan vooraf bestaande ziekten en lichaamsgebreken;

–  door natuurevenementen;

–  door oorlog, burgeroorlog, arbeidsconflicten, staking en lock-out, oproer, volksbeweging;

–  door atoomreacties, radioactiviteit en ioniserende stralen, behalve bij medisch vereiste bestralingen als gevolg van een 
verzekerd schadegeval;

–  overkomen aan de bestuurder tijdens de uitoefening van de volgende beroepen:

•  garagehouder, uitbater van een benzine- of een servicestation, hersteller en verkoper van motorvoertuigen, evenals 
aan hun aangestelden;

•  bestuurder van een wagen gebruikt voor bezoldigd personen- en goederenvervoer;

•  rijlesgever in een rijschool.

– door kennelijk roekeloos rijgedrag en door vrijwillige blootstelling aan een uitzonderlijk en overbodig gevaar.
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VI. Terrorisme

Wij vergoeden de schade door terrorisme in overeenstemming met en zoals gedefinieerd in de wet van 1 april 2007 betref-
fende de verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme.

Wij zijn hiertoe lid van de VZW TRIP geworden (www.tripvzw.be). 

Schade door terrorisme veroorzaakt door nucleaire wapens verzekeren wij evenwel niet.

Alle leden van de VZW TRIP samen bieden per kalender jaar een gezamenlijke dekking aan met als basisbedrag 1 miljard euro, 
jaarlijks geïndexeerd, voor de schade veroorzaakt door alle gebeurtenissen erkend als terrorisme en voorgevallen tijdens dat 
kalenderjaar.

De wet voorziet tevens in de oprichting van een Comité met onder andere als opdracht:

–  nagaan of een gebeurtenis voldoet aan de wettelijke definitie van terrorisme;

–  percentages vaststellen volgens dewelke de schadevergoeding uitgekeerd moet worden.

In de gevallen waarin de wet van toepassing is, primeert deze op onze contractuele verplichtingen, onder andere wat het 
bedrag van de schadevergoeding en de termijnen van de uitbetaling ervan betreft. 

VII. Schaderegeling en vergoedingen

1. Verzekerde bedragen

Wij vergoeden tot maximaal 500.000,00 EUR per schadegeval, interesten en kosten inbegrepen

2. Vergoedingen

Wij vergoeden de lichamelijke schade, volgens de gebruikelijke regels van het Belgisch gemeen recht, overeenkomstig  
de volgende bepalingen.

1. Overlijden

Wij vergoeden de begrafeniskosten evenals de materiële en de morele schade geleden door de rechtverkrijgenden van de 
overleden bestuurder.

2. Blijvende werkongeschiktheid

Wij vergoeden de materiële en de morele schade die de bestuurder lijdt als gevolg van zijn gehele of gedeeltelijke blijvende 
werkongeschiktheid.

Wij vergoeden ook de kosten voor hulp van derden.

3. Tijdelijke werkongeschiktheid

Wij vergoeden de materiële en de morele schade die de bestuurder lijdt als gevolg van zijn gehele of gedeeltelijke tijdelijke 
werkongeschiktheid.

4. Medische kosten

Wij vergoeden de geneeskundige kosten, de orthopedische kosten, de hospitalisatiekosten, de heelkundige en de farmaceu-
tische kosten, de revalidatie- en prothesekosten, gedragen tot aan de datum van consolidatie.

5. Esthetische schade

Wij vergoeden eveneens de esthetische schade.
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6. Tussenkomst derden

Wij vergoeden na aftrek van de prestaties die verschuldigd zijn door:

–  de mutualiteiten;

–  de verzekeraars ‘Arbeidsongevallen’;

–  de werkgevers;

–  de OCMW’s;

–  de andere gesubrogeerden;

–  de aansprakelijke derde, zijn aansprakelijkheidsverzekeraar of het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds.

Zij kunnen geen aanspraak maken op de vergoedingen in het kader van deze polis.

7. Veiligheidsgordel

Wij verminderen onze vergoedingen met een derde bij het niet-dragen van de veiligheidsgordel.

3. Verplichtingen bij schade

Breng ons bij schade onmiddellijk en ten laatste binnen 8 dagen na het verkeersongeval op de hoogte.
Vergeet niet ons alle nodige en nuttige informatie over te maken. Bij overlijden van de bestuurder moet dat binnen 24 uur 
gebeuren.

Voeg bij de schadeaangifte een geneeskundig attest dat duidelijk de letsels beschrijft en de duur van de werkongeschiktheid 
vermeldt.

Bezorg ons voor de afhandeling van de schaderegeling zo snel mogelijk alle nuttige en voor ons noodzakelijke informatie of 
documenten die de bestuurder of zijn rechtverkrijgenden ontvangen van derden met betrekking tot het schadegeval, bijvoor-
beeld dagvaardingen en gerechtelijke of buitengerechtelijke akten.
De bestuurder of zijn rechtverkrijgenden mogen niet verzuimen aan een dagvaarding tot persoonlijke verschijning, aan een 
door de rechtbank bevolen onderzoeksmaatregel en aan alle vereiste procedurehandelingen.

De bestuurder of zijn rechtverkrijgenden mogen geen daad stellen waardoor onze indeplaatsstelling tegenover de aanspra-
kelijke derden geen uitwerking kan hebben.

Indien de bestuurder of zijn rechtverkrijgenden een van de voormelde verplichtingen niet nakomen en er daardoor een nadeel 
voor ons ontstaat, kunnen wij overeenkomstig de wettelijke bepalingen onze prestatie verminderen ten belope van het door 
ons geleden nadeel of eisen wij van de verzekerde de terugbetaling van de kosten of het geleden verlies.
Wij kunnen onze dekking weigeren en de polis opzeggen, indien deze verplichtingen met bedrieglijk opzet niet zijn nagekomen.

4. Medewerking

Na het verkeersongeval moet de bestuurder zich onmiddellijk door een geneesheer laten verzorgen.
Wij betalen immers niet voor de verergeringen die een gevolg zijn van een vertraging in de medische verzorging of van de 
weigering van een bestuurder om een bepaalde behandeling te ondergaan.
De bestuurder gaat ermee akkoord de door ons aangeduide afgevaardigden en geneesheren te bezoeken of te ontvangen en 
zich door deze laatsten te laten onderzoeken.
De bestuurder verzoekt zijn behandelende geneesheer op alle vragen te antwoorden die door onze raadgevende geneesheer 
gesteld worden.
De bestuurder en zijn rechtverkrijgenden verbinden zich ertoe ons uit te nodigen om deel te nemen aan de minnelijke dan 
wel de juridische procedure tot regeling van het schadegeval met de aansprakelijke.

5. Onze schaderegeling

Wij vergoeden zodra het bedrag van de uitkering vastgesteld kan worden.
Indien alle nodige inlichtingen en stukken in ons bezit zijn, vergoeden wij als voorschot in afwachting van uw genezing of 
consolidatie van uw letsels, binnen 14 dagen die volgen op de ontvangst van de noodzakelijke medische en inkomsten-
documenten een algemene provisie die in verhouding staat met de op dat ogenblik verworven vergoedingen.
Indien alle nodige inlichtingen en stukken in ons bezit zijn, vergoeden wij bij overlijden binnen een maand.
Deze regelingstermijnen laten ons niet toe, indien nodig, tijdig kennis te nemen van het proces-verbaal. De bestuurder en 
zijn rechtverkrijgenden verbinden zich ertoe ons alle reeds betaalde bedragen terug te betalen indien later zou blijken dat 
het schadegeval niet gewaarborgd is.

6. Terugvordering van de vergoeding

Wanneer wij een vergoeding hebben uitbetaald, treden wij in al de rechten en vorderingen van de bestuurder of zijn recht-
verkrijgenden tegen de aansprakelijke derden.
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Wij kunnen dus onze uitgaven recupereren van diegene die aansprakelijk is en van de verzekeraar die moet vergoeden op 
basis van artikel 29bis van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake 
motorvoertuigen. Indien wij door toedoen van de bestuurder of zijn rechtverkrijgenden hierin niet slagen, kunnen wij van hen 
de teruggave van de betaalde vergoeding vorderen naar verhouding van de door ons geleden schade.
Wij eisen geen terugbetaling van uzelf of uw gezinsleden als aansprakelijke voor het schadegeval, tenzij de schade afgewenteld 
kan worden op een aansprakelijkheidsverzekering.

VIII. Administratieve bepalingen

1. Verplichtingen aangaande de polis

1. Beschrijving van het risico

U bent verplicht bij het sluiten van de polis alle u bekende omstandigheden nauwkeurig mee te delen die u redelijkerwijze 
moet beschouwen als gegevens die voor ons van invloed kunnen zijn op de beoordeling van het risico.

2. Sancties

Miskent u deze verplichting, dan is de polis nietig wanneer blijkt dat gegevens opzettelijk werden verzwegen of opzettelijk 
onjuist werden meegedeeld waardoor wij misleid werden bij de beoordeling van het risico. De premies die vervallen zijn 
tot op het ogenblik waarop wij kennis hebben gekregen van het opzettelijk verzwijgen of opzettelijk onjuist meedelen van 
gegevens, komen ons dan toe.
Hebt u gegevens onopzettelijk verzwegen of onopzettelijk onjuist meegedeeld dan stellen wij, binnen de termijn van 1 maand 
te rekenen van de dag waarop wij hiervan kennis hebben gekregen, voor de polis te wijzigen met uitwerking op de dag waarop  
wij kennis hebben gekregen van het verzwijgen of van het onjuist meedelen.
Leveren wij het bewijs dat wij het risico nooit zouden hebben verzekerd, dan kunnen wij de polis opzeggen binnen dezelfde 
termijn.
Wordt het voorstel tot wijziging van de polis door u geweigerd of indien u, na het verstrijken van de termijn van 1 maand te 
rekenen van de ontvangst van dit voorstel, dit laatste niet aanvaardt, dan kunnen wij de polis opzeggen binnen 15 dagen.
Wanneer wij de polis niet hebben opgezegd noch een wijziging hebben voorgesteld binnen de hierboven bepaalde termijn, 
kunnen wij ons nadien niet meer beroepen op feiten die ons bekend waren. 
Is er een schadegeval gebeurd voordat de wijziging of de opzegging van kracht is geworden en het verzwijgen of het onjuist 
meedelen van gegevens kan u:

–  niet worden verweten: dan zijn wij tot de overeengekomen prestatie gehouden;

–  worden verweten: dan zijn wij ertoe gehouden de prestatie te leveren naar de verhouding tussen de betaalde premie en 
de premie die u had moeten betalen, indien u het risico naar behoren had meegedeeld. 

Indien wij echter het bewijs leveren dat wij het risico, waarvan de ware aard door een schadegeval aan het licht komt, in geen 
geval zouden hebben verzekerd, wordt onze prestatie beperkt tot het betalen van een bedrag dat gelijk is aan alle betaalde 
premies.

3. Vermindering van het risico

Wanneer gedurende de loop van de polis het risico dat een schadegeval zich voordoet, aanzienlijk en blijvend verminderd is 
en wel zo dat wij, indien die vermindering bij het sluiten van de polis had bestaan, op andere voorwaarden zouden hebben 
verzekerd, zullen wij een overeenkomstige vermindering van de premie toestaan vanaf de dag waarop wij van de vermindering 
van het risico kennis hebben gekregen.
Indien u en wij het over de nieuwe premie niet eens worden binnen 1 maand na de aanvraag tot vermindering kunt u de polis 
opzeggen.

4. Verzwaring van het risico

U bent verplicht gedurende de loop van de polis, onder dezelfde voorwaarden als bij het sluiten ervan, de nieuwe omstandig-
heden of de wijzigingen van de omstandigheden aan te geven die van aard zijn om een aanmerkelijke en blijvende verzwaring 
van het risico dat de schade zich voordoet, tot stand te brengen.
Wanneer gedurende de loop van de polis het risico dat een schadegeval zich voordoet, zo verzwaard is dat wij, indien  
die verzwaring bij het sluiten van de polis had bestaan, op andere voorwaarden zouden hebben verzekerd, zijn wij ertoe 
gehouden hetzij:



00
96

-0
76

7V
00

00
.0

7-
01

10
20

12

Veilig op Weg - Gemeen recht
Algemene Voorwaarden

9

–  de wijziging van de polis voor te stellen met terugwerkende kracht tot de dag van de verzwaring en dit binnen een termijn 
van 1 maand te rekenen vanaf de dag waarop wij van de verzwaring kennis hebben gekregen;

–  binnen dezelfde termijn de polis op te zeggen wanneer wij het bewijs leveren dat wij het verzwaarde risico in geen geval 
zouden hebben verzekerd.

Weigert u het voorstel tot wijziging van de polis of indien u, bij het verstrijken van 1 maand te rekenen van de ontvangst van 
dit voorstel, dit niet aanvaardt, dan kunnen wij de polis opzeggen binnen 15 dagen. Indien wij de polis niet hebben opgezegd 
noch een wijziging hebben voorgesteld binnen deze termijn, dan kunnen wij ons later niet meer beroepen op de verzwaring 
van het risico.

Indien zich een schadegeval voordoet voordat de wijziging van de polis of de opzegging van kracht is geworden en u hebt van 
de nieuwe omstandigheden of de wijzigingen van de omstandigheden:

–  melding gemaakt: dan zijn wij tot de overeengekomen prestatie gehouden;

–  geen melding gemaakt, en het ontbreken van de kennisgeving kan u:

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

 •  worden verweten: dan zijn wij er slechts toe gehouden onze prestatie te leveren naar de verhouding tussen de betaalde  
 premie en de premie die u had moeten betalen, indien de verzwaring in aanmerking was genomen.

Indien wij echter het bewijs leveren dat wij het verzwaarde risico in geen geval zouden hebben verzekerd, wordt onze prestatie 
beperkt tot het betalen van een bedrag dat gelijk is aan alle betaalde premies.

Indien met bedrieglijk opzet is gehandeld, kunnen wij onze dekking weigeren. De premies die zijn vervallen tot op het ogenblik 
waarop wij van het bedrog kennis hebben gekregen, komen ons toe als schadevergoeding.

2. Aanpassing tarief en voorwaarden
Wij behouden ons het recht voor onze voorwaarden en ons tarief te wijzigen in de loop van de polis. De wijziging van de 
voorwaarden kan niet tot gevolg hebben dat wij raken aan de essentiële kenmerken van deze polis.

Indien u het met deze wijzigingen niet eens bent, kunt u de polis opzeggen.

Wijzigen wij onze voorwaarden of ons tarief, dan brengen wij u hiervan schriftelijk op de hoogte.

Zegt u de polis niet op overeenkomstig de hierna volgende regels, dan gaan de nieuwe voorwaarden of het nieuwe tarief in 
op de eerstvolgende jaarlijkse vervaldag.

Het ogenblik waarop wij u verwittigen is bepalend voor uw opzeggingsmogelijkheden en de opzeggingstermijn die u moet 
naleven:

1.  verwittigen wij u ten minste 4 maanden vóór de jaarlijkse vervaldag, dan kunt u de polis opzeggen tegen de vervaldag. 
U moet hierbij wel een opzeggingstermijn van 3 maanden naleven;

2.  brengen wij u minder dan 4 maanden vóór de jaarlijkse vervaldag op de hoogte, dan hebt u gedurende 3 maanden na 
deze kennisgeving tijd om een beslissing te nemen:

a.  kunt u de wettelijke opzeggingstermijn van ten minste 1 maand naleven, dan kunt u de polis opzeggen tegen de ver-
valdag;

b.  in alle andere vervaldagen kunt u opzeggen met een opzeggingstermijn van 1 maand. Voor de periode na de vervaldag 
rekenen wij een proratapremie aan, volgens het tarief geldend vóór de kennisgeving, en behoudt u tijdens de opzeg-
gingsperiode dezelfde voorwaarden.

U kunt de polis niet opzeggen indien de aangebrachte wijzigingen het gevolg zijn van wettelijke bepalingen waarbij u geen 
opzeggingsrecht wordt toegekend.

3. Aanvang en duur van de polis
Onze waarborgen gaan in vanaf de datum die wordt vermeld in de Bijzondere Voorwaarden, maar niet vooraleer de eerste 
premie betaald is. Deze bepaling primeert op de Bijzondere Voorwaarden.

De polis wordt telkens stilzwijgend verlengd voor opeenvolgende periodes van 1 jaar, tenzij deze voor minder dan 1 jaar  
wordt onderschreven of wanneer de polis minstens 3 maanden voor de jaarlijkse vervaldag wordt opgezegd.

4. Premie
U moet de premie op de vervaldag vooruitbetalen.

Wanneer de premie niet rechtstreeks aan ons wordt betaald, is de premiebetaling bevrijdend wanneer ze gedaan wordt aan 
uw verzekeringstussenpersoon die op dat ogenblik de volmacht heeft om de premies te innen.
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1. Niet-betaling.

Bij niet-betaling van de premie kunnen wij de waarborg schorsen of de polis opzeggen wanneer wij u in gebreke hebben gesteld.

Deze ingebrekestelling gebeurt bij een ter post aangetekende brief. Zij bevat een aanmaning tot betaling van de premie binnen 
een termijn van 15 dagen te rekenen van de dag volgend op de afgifte van de aangetekende brief ter post.

De schorsing of de opzegging hebben pas uitwerking na verstrijking van een termijn van 15 dagen.

De premies waarvoor wij u in gebreke hebben gesteld, moeten rechtstreeks en uitsluitend aan ons worden betaald. De dek-
king van de polis gaat pas opnieuw in voege op het ogenblik dat het bedrag van de premie, vermeerderd met de interesten, 
op onze bankrekening is betaald.

Wanneer wij de dekking hebben geschorst, kunnen wij de polis opzeggen als wij die mogelijkheid hebben voorbehouden in 
de ingebrekestelling.

Als wij ons de mogelijkheid tot het opzeggen van de polis niet hebben voorbehouden in de ingebrekestelling, zal de opzeg-
ging alleen gebeuren na een nieuwe ingebrekestelling.

De schorsing van de dekking doet geen afbreuk aan ons recht om de premies te voederen die later zullen vervallen, wanneer 
u in gebreke werd gesteld. Ons recht is evenwel beperkt tot de premies voor 2 opeenvolgende jaren.

2. Premiekrediet

Wanneer de polis of een waarborg rechtsgeldig wordt opgezegd, betalen wij de reeds betaalde premies met betrekking tot 
de verzekerde periode na het van kracht worden van de opzegging terug binnen de 30 dagen vanaf de inwerkingtreding van 
de opzegging. Bij gedeeltelijke opzegging wordt alleen het gedeelte van de premie dat betrekking heeft op en in verhouding 
staat tot die vermindering van verzekeringsprestaties terugbetaald.

5. Einde van de polis

1. Opzegging

Zowel u als wij kunnen de polis opzeggen:

–  tegen de eindvervaldag van de polis. In dit geval moet de opzegging gebeuren ten minste 3 maanden vóór de eindver-
valdag;

–  na een schadegeval. Deze opzegging moet gebeuren ten laatste 1 maand na uitbetaling of weigering tot uitbetaling. 
De opzegging wordt dan ten vroegste van kracht 3 maanden na de dag van betekening. Deze opzegging wordt ook van 
kracht 1 maand na de dag van de betekening ervan, indien u of de verzekerde een van de verplichtingen ontstaan door 
het schadegeval, niet is na gekomen met de bedoeling ons te misleiden, op voorwaarde dat wij bij een onderzoeksrechter 
een klacht met burgerlijke partijstelling hebben ingediend tegen een van deze personen of hem voor het vonnisgerecht 
hebben gedagvaard, op basis van de artikelen 193, 196, 197, 496 of 510 tot 520 van het Strafwetboek. Wij moeten de 
schade als gevolg van die opzegging vergoeden indien wij afstand doen van onze vorderingen of indien de strafvordering 
uitmondt in een buitenvervolgingstelling of een vrijspraak.

–  tegen de aanvangsdatum van de polis, wanneer een termijn van meer dan 1 jaar verloopt tussen de datum van het sluiten 
en de aanvangsdatum ervan. De opzegging gebeurt dan uiterlijk 3 maanden vóór de aanvangsdatum.

U kunt de polis opzeggen:

–  in geval van aanmerkelijke en blijvende vermindering van het risico en indien u en wij het niet eens kunnen worden over 
de nieuwe premie binnen de maand na de aanvraag tot vermindering;

–  indien wij onze voorwaarden en tarief wijzigen en voor zover u een opzeggingsrecht heeft overeenkomstig de rubriek 
‘Aanpassing tarief en voorwaarden’.

Wij kunnen de polis opzeggen:

–  in geval van onopzettelijk verzwijgen of onjuist meedelen van gegevens over het risico bij het afsluiten van de polis, 
als wij het risico nooit zouden hebben verzekerd of als ons voorstel tot wijziging van de polis door u geweigerd of niet 
aanvaard wordt;

–  in geval van een aanmerkelijke en blijvende verzwaring van het risico, als wij het risico nooit zouden hebben verzekerd 
of als ons voorstel tot wijziging van de polis door u geweigerd of niet aanvaard wordt;

–  in geval van wijziging aan het Belgisch of buitenlands recht die de omvang van de dekking kan beïnvloeden;

–  bij niet betaling van de premies, bijpremies, kosten of interesten. In dit geval gaat de opzegging in op de datum vermeld 
in onze ter post aangetekende brief.
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Bovendien:

–  kan de curator of kunnen wij de polis opzeggen bij faillissement. Evenwel kunnen wij de polis slechts opzeggen ten 
vroegste 3 maanden na de faillietverklaring, terwijl de curator van het faillissement dit slechts kan gedurende 3 maanden 
na de faillietverklaring;

–  ingeval van overgang van het verzekerd belang als gevolg van het overlijden van de verzekeringnemer kan de nieuwe 
houder van het verzekerde belang de polis opzeggen bij een ter post aangetekende brief, binnen 3 maanden en 40 dagen 
na het overlijden. Wij kunnen de polis opzeggen bij een ter post aangetekende brief, bij deurwaardersexploot of door 
afgifte tegen ontvangstbewijs binnen 3 maanden te rekenen vanaf de dag waarop wij kennis hebben gekregen van het 
overlijden.

2. Opzeggingstermijnen

De opzegging heeft uitwerking na het verstrijken van een termijn van ten minste 1 maand, te rekenen van de dag volgend op de 
betekening, de datum van het ontvangstbewijs of de dag die volgt op de afgifte ter post van het aangetekend schrijven behalve:

a.  wanneer de dekking geschorst is. De opzegging door ons gegeven heeft dan onmiddellijk gevolg voor zover er 15 dagen 
verlopen zijn te rekenen vanaf de eerste dag van de schorsing van de dekking. Is dat niet het geval, dan bedraagt de 
opzeggingstermijn maximaal 15 dagen;

b.  bij opzegging tegen het einde van elke verzekeringsperiode, dit is uiterlijk 3 maanden vóór het einde van elke periode;

c.  bij opzegging na schadegeval. De opzegging wordt van kracht zoals hiervoor bepaald in de rubriek ‘Einde van de polis’.

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

7. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken
Het Belgisch recht en de dwingende bepalingen van de Wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst en van  
de diverse uitvoeringsbesluiten zijn van toepassing. De niet-dwingende bepalingen gelden eveneens, behalve wanneer ervan 
wordt afgeweken in de Algemene of Bijzondere Voorwaarden.

Alle geschillen in verband met deze polis behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de Belgische rechtbanken.
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Wij doen elke dag ons best om u een optimale service te bieden. 

Bent u toch niet helemaal tevreden of hebt u een opmerking? 

Laat het ons weten, dan kunnen wij onze diensten verder verbeteren en u helpen.

U kunt ons bereiken via telefoon: 078 15 50 56 of via mail: ombudsdienst@baloise.be.

Indien dit geen oplossing biedt, dan kunt u zich richten tot:

Ombudsdienst Verzekeringen vzw, de Meeûssquare 35 - 1000 Brussel 

Tel. 02 547 58 71 - Fax 02 547 59 75 - info@ombudsman.as

U behoudt natuurlijk ook het recht om naar de rechtbank te stappen.
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