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Verzekering van de Burgerlijke
Aansprakelijkheid van de
Rechtsbijstand - Insolventie van
Derden en Individuele
Verzekering Ongevallen.

Rechtsbijstand en Insolventie van
Derden
4
Individuele Ongevallen

2
Burgerlijke Aansprakelijkheid

”Winterthur-Europe Verzekeringen” N.V.
met maatschappelijke zetel in België.

Verzekeringsonderneming toegelaten onder kodenummer
0067 om alle takken ”Niet-Leven” te beoefenen, behalve
de takken ”Krediet” (tak 14) en ”Borgtocht” (tak 15) -

(K.B. van 4.7.79 - B.S. van 14.7.79 en K.B. van 17.1.90 B.S. van 13.2.90).

1 - Verzekering van de Burgerlijke
Aansprakelijkheid, van de Rechtsbijstand Insolventie van Derden en Individuele
Verzekering Ongevallen
Artikel 1
Welke algemene
voorwaarden zijn van toepassing?

Wat de waarborgen betreft die door de bijzondere voorwaarden toepasselijk gemaakt
worden, wordt de verzekering beheerst
door de bijgevoegde algemene voorwaarden, ”Algemene voorwaarden van de
Verzekering
van
de
Burgerlijke
Aansprakelijkheid tegenover derden en
Bijkomende Verzekeringen” genaamd. Deze
algemene voorwaarden worden evenwel
door deze speciale voorwaarden geprimeerd
in de mate waarin deze speciale voorwaarden hiervan afwijken.

Artikel 2
Wat dient er verstaan onder
omschreven groepering of
vereniging?

De omschreven groepering of vereniging is
de groepering of vereniging die de bijzondere voorwaarden vermelden. Ter vereenvoudiging wordt er in de bepalingen hierna
uitsluitend gebruik gemaakt van de uitdrukking ”omschreven vereniging”.

Artikel 3
Wat dient er verstaan onder
leden van de omschreven
vereniging

De leden van de omschreven vereniging zijn
zowel de personen die de vereniging besturen als degenen die er deel van uitmaken
zonder met bijzondere funkties bekleed te
zijn.
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2 - Burgerlijke Aansprakelijkheid
Artikel 4
Wie is verzekerd?

Hebben de hoedanigheid van verzekerde:
a. de Verzekeringsnemer;
b. de omschreven vereniging;
c. de leden en de bestuurders van deze vereniging;
d. hun vader en moeder in de mate waarin
zij voor hen burgerlijk aansprakelijk zijn;

Artikel 5
Vanaf wanneer geldt de
hoedanigheid van verzekerde?

De hoedanigheid van verzekerde geldt:
- voor de verzekerden vermeld in a. en b.
van artikel 4: vanaf de inwerkingtreding van
het kontrakt;
- voor de verzekerden vermeld in c. en d.
van artikel 4: vanaf de dag waarop de verzekerden vermeld in c. ingeschreven zijn in
het register van de leden van de omschreven vereniging en ten vroegste vanaf de
inwerkingtreding van het kontrakt;

e. de andere personen die, tegen bezoldiging of vrijwillig, hun medewerking verlenen aan de omschreven vereniging door
onder haar gezag te werken.
De personen die aan de omschreven vereniging hun medewerking verlenen zonder
zich onder haar gezag te bevinden - onder
meer de leveranciers en de aannemers van
werken - zijn nooit verzekerd.
- voor de verzekerden vermeld in e. van
artikel 4: tijdens de duur gedurende dewelke zij zich onder het gezag van de omschreven vereniging bevinden en ten vroegste
vanaf de inwerkingtreding van het kontrakt.

Artikel 6
Wie is derde?

Elke benadeelde persoon is derde, zelfs
indien hij de hoedanigheid van verzekerde
heeft, met uitzondering evenwel van de
Verzekeringsnemer en van de omschreven
vereniging. Wanneer de benadeelde derde
evenwel de hoedanigheid van verzekerde
heeft, wordt er een franchise van 123,95 A
toegepast, behalve voor lichamelijke schade.

Artikel 7
Wat is het voorwerp van de
waarborg?

1. De waarborg gedefinieerd door de algemene voorwaarden is van toepassing op de
burgerlijke aansprakelijkheid die de verzekerde oploopt wanneer hij de aktiviteiten
van de omschreven vereniging uitoefent, ze
leidt, ze organiseert of eraan deelneemt.

2. Worden met de eigenlijke aktiviteiten van
de omschreven vereniging gelijkgesteld:

1. De uitsluiting bepaald bij artikel 14. 1a.
van de algemene voorwaarden is niet van
toepassing wanneer uit de beschrijving van
het risiko gegeven door de bijzondere voorwaarden resulteert dat de aktiviteit van de
omschreven vereniging bestaat in kompetities waarin de snelheid of een tijdslimiet het
of één van de klasseringskriteria is.

3. Behalve afwijking in de bijzondere voorwaarden breidt de waarborg zich niet uit tot
de schade veroorzaakt door de installaties,
onder meer de gebouwen en het materieel,
die aan de omschreven vereniging toebehoren, die aan haar verhuurd worden of die te
harer beschikking gesteld worden.

Artikel 8
Is er geen afwijking van
artikel 14
(waarborguitsluitingen) van
de algemene
voorwaarden?

2. Zelfs in dat geval blijft evenwel van de
waarborg uitgesloten de schade veroorzaakt
door:
- de motorrijtuigen te land en hun aanhangwagens die op het ogenblik van het schadegeval aan een verplicht verzekeringsstelsel
onderworpen zijn;
- de motor- en zeilboten;
- de luchtvaartuigen.
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- de vergaderingen gehouden met het oog
op het organiseren of bevorderen van deze
aktiviteiten;
- de gemeenschappelijke reizen ondernomen met het oog op het deelnemen aan
wedstrijden, kompetities, festivals en andere
aktiviteiten die daarmee verband houden.

3 - Rechtsbijstand en Insolventie van Derden
Artikel 9
Definitie

L.A.R.
De Groepering voor Bedrijfsekonomische
Samenwerking gemandateerd door de
Maatschappij voor het beheer van de schadegevallen. De schadegevalsaangiften
evenals alle andere mededelingen van de
verzekerde m.b.t. een schadegeval dienen
gericht aan L.A.R., Tervurenlaan 412, Bus
8, 1150 Brussel.

Artikel 10
Wie is verzekerd?

Hebben de hoedanigheid van verzekerde:

Artikel 11
Wat is het voorwerp van de
waarborg?

1. Aktieve Rechtsbijstand

a. in de Aktieve Rechtsbijstand: de leden
van de omschreven vereniging;

a. De Maatschappij verleent haar bijstand
aan de verzekerde en waarborgt hem de
tenlasteneming van de kosten en honoraria
die hij dient te maken om van de derden,
van wie de burgerlijke aansprakelijkheid
betrokken is, d.m.v. een minnelijke schikking of gerechtelijk, het herstel te bekomen
van de schade die deze derden hem berokkenden terwijl hij de aktiviteiten van de
omschreven vereniging uitoefende, ze leidde, ze organiseerde of eraan deelnam.
b. Worden met de eigenlijke aktiviteiten van
de omschreven vereniging gelijkgesteld:
- de vergaderingen gehouden met het oog
op het organiseren of bevorderen van deze
aktiviteiten;
- de gemeenschappelijke reizen ondernomen met het oog op het deelnemen aan
wedstrijden, kompetities, festivals en andere
aktiviteiten die daarmee verband houden.
c. De waarborg wordt uitgebreid tot de
schadegevallen die zich voordoen op de
normale weg, heen en terug, tussen de
hoofdverblijfplaats of tweede verblijfplaats
van de verzekerde of de plaats waar hij
werkt en de plaats waar de aktiviteiten van
de omschreven vereniging waaraan de verzekerde zal deelnemen of zopas deelnam
plaatsvinden.

b. in de Passieve Rechtsbijstand: de verzekerden in Burgerlijke Aansprakelijkheid.

De Maatschappij draagt de kosten en honoraria van de advokaten en eksperts die
samenwerken aan de strafrechtelijke verdediging van de verzekerde vervolgd voor een
feit van aard om de toepassing van de
waarborg van de Burgerlijke Aansprakelijkheid met zich te brengen, wanneer de
benadeelde derden reeds vergoed werden
en wanneer de strafrechtelijke verdediging
van de verzekerde dus niet langer ten laste
komt van de verzekeraar van de Burgerlijke
Aansprakelijkheid.
3. Insolventie van Derden
Wanneer een derde, aansprakelijk voor een
schadegeval waarin de Maatschappij krachtens de Aktieve Rechtsbijstand tegemoetkwam, insolvent is en voor zover deze insolventie door een rechtspleging van
gedwongen uitvoering vastgesteld werd,
stelt de Maatschappij zich in de plaats van
deze derde en stort zij aan de verzekerde de
schadevergoedingen die hem verschuldigd
zijn.
4. Ongeacht het aantal verzekerden en het
aantal derden die erbij betrokken zijn, komt
de Maatschappij, per schadegeval, ten
belope van de volgende bedragen tegemoet:
- 12.394,67 A in Aktieve en Passieve
Rechtsbijstand
- 4.957,87 A in Insolventie van Derden

2. Passieve Rechtsbijstand
Artikel 12
Vanaf wanneer geldt de
hoedanigheid van verzekerde?

De hoedanigheid van verzekerde geldt
vanaf hetzelfde ogenblik als in de waarborg
van de Burgerlijke Aansprakelijkheid (cf.
artikel 5 van deze speciale voorwaarden.)

Artikel 13
In welke gevallen geldt de
waarborg niet?

1. De waarborg geldt niet voor schadegevallen die:
a. gebeuren tijdens wedstrijden waarin de
snelheid of een tijdslimiet het of één van de
klasseringskriteria is of tijdens trainingen
voor dit soort wedstrijden;
b. zelfs onrechtstreeks, voortvloeien uit oorlogsgebeurtenissen; de waarborgen worden
evenwel gehandhaafd gedurende 14 dagen
ten gunste van de verzekerde die tijdens
een reis buiten België verrast wordt door het
uitbreken van een staat van oorlog;

5

c. veroorzaakt worden door om het even
welke gevaarlijke eigenschap van kernprodukten of -brandstoffen, van radioaktieve
afval of van elke bron van ioniserende stralingen.
2. a. De waarborgen Aktieve Rechtsbijstand
en Insolventie van Derden gelden niet wanneer de verzekerde het slachtoffer is van
een schadegeval als eigenaar, blote eigenaar, vruchtgebruiker, houder of bestuurder
van een motorrijtuig te land, van een
motorboot, van een zeilboot of van een
luchtvaartuig;

b. de waarborg Aktieve Rechtsbijstand geldt
niet wanneer:
- de schade waarvan het herstel aangevraagd wordt geen 123,95 A overschrijdt;

3. De waarborg Passieve Rechtsbijstand
geldt niet in de gevallen waarin de waarborg van de Burgerlijke Aansprakelijkheid
niet geldt.

- de verzekerde in kassatie wenst te gaan,
terwijl het bedrag van de schade geen
1.239,47 A bereikt.
Artikel 14
Wat zijn de
verplichtingen van de verzekerde bij
schadegeval?

a. Aangifte

c. Inlichtingen

Elk schadegeval moet binnen de kortst
mogelijke tijd schriftelijk aangegeven worden aan L.A.R., Tervurenlaan 412, Bus 8 te
1150 Brussel. De aangifte dient de plaats,
datum, oorzaak, omstandigheden en gevolgen van het schadegeval te vermelden,
alsook de naam van de verzekeringsmaatschappij en het kontraktnummer van de
Verzekeringsnemer. Alle kosten en honoraria met betrekking tot welke verplichtingen
ook, gemaakt vooraleer de aangifte gedaan
werd, blijven ten laste van de verzekerde,
tenzij blijkt dat zij, ten opzichte van de aangiftedatum, dringend noodzakelijk waren.

De verzekerde moet aan L.A.R. alle nuttige
inlichtingen verstrekken en voor L.A.R. alle
opzoekingen in verband met het schadegeval vergemakkelijken, inzonderheid door
aan L.A.R. de door de tegenpartij ondernomen stappen of gevolgde gedragslijn mee te
delen.

b. Overmaking van de stukken
De verzekerde moet binnen de kortst mogelijke tijd alle dokumenten in verband met
een schadegeval aan L.A.R. overmaken,
inzonderheid alle gerechtelijke of buitengerechtelijke akten, briefwisseling of kontrakten,
alsook
alle
bewijsstukken
en
-materiaal in verband met zijn eis.

d. Sankties
- De verzekerde draagt zelf de gevolgen van
de vertraging opgelopen bij het vervullen
van de hiervoor onder a., b. en c. vastgestelde verplichtingen. Het niet aangeven
van een schadegeval binnen 12 maanden
nadat de verzekerde er kennis van kreeg,
heeft in ieder geval het verval van de waarborg tot gevolg.
- De verzekerde verliest alle recht op waarborg en moet - bij valse aangifte, verzwijging of opzettelijke tekortkoming aan zijn
verplichtingen bij schadegeval - de gemaakte
kosten terugbetalen.

Artikel 15
Hoe wordt het dossier
beheerd?

a. L.A.R. onderzoekt met de verzekerde de
aan te wenden middelen om tot een oplossing te komen. Met uitzondering van dringende konservatoire maatregelen, blijven de
kosten en honoraria met betrekking tot
welke verplichtingen ook, gemaakt zonder
de voorafgaandelijke instemming van
L.A.R., ten laste van de verzekerde.

b. Bij meningsverschil met L.A.R. omtrent de
gedragslijn die voor de vereffening van het
schadegeval gevolgd moet worden, wordt
het geschil geregeld overeenkomstig de
objektiviteitsklausule beschreven in artikel
17.

Artikel 16
Kan de verzekerde vrij zijn
advokaten en
eksperts kiezen?

a. 1. De verzekerde is vrij in de keuze van
een advokaat of van iedere andere persoon
die de vereiste kwalifikaties heeft krachtens
de op de procedure toepasselijke wet om
zijn belangen te verdedigen, te vertegenwoordigen of te behartigen:

4. L.A.R. mag zich geenszins de kontakten
voorbehouden met de advokaat of met de
persoon die de vereiste kwalifikaties heeft
krachtens de op de procedure toepasselijke
wet.

- wanneer overgegaan moet worden tot
een gerechtelijke of administratieve procedure;
- telkens als er zich met de Maatschappij of
met L.A.R. een belangenkonflikt voordoet.
2. Indien de verzekerde, voor een zaak die
in het buitenland gepleit moet worden, een
advokaat kiest die niet ingeschreven is bij
een balie van het rechtsgebied waarbinnen
de zaak gepleit moet worden, draagt hijzelf
de bijkomende kosten en honoraria die uit
deze keuze zouden voortvloeien.
3. De verzekerde wordt verondersteld de
aanstelling van een advokaat aan L.A.R.
over te laten, indien hij zijn keuze niet kenbaar gemaakt heeft, hetzij op het ogenblik
van de overmaking van de uitnodiging tot
verschijning die hij als beklaagde, verweerder of burgerlijke partij ontvangen heeft,
hetzij - bij gebrek aan dergelijke uitnodiging
- binnen 15 dagen na het verzoek dat L.A.R.
hem te dien einde richt.
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b. Wanneer er een ekspert aangesteld moet
worden, kan de verzekerde deze vrij kiezen.
Indien de verzekerde evenwel een ekspert
kiest, die zijn ambt uitoefent in een provincie of in een buitenlandse administratieve
entiteit overeenstemmend met een provincie, andere dan deze waar de opdracht uitgevoerd moet worden, draagt hijzelf de bijkomende kosten en honoraria die uit deze
keuze zouden voortvloeien.
De verzekerde wordt verondersteld de aanstelling van een ekspert aan L.A.R. over te
laten, indien hij zijn keuze niet kenbaar
gemaakt heeft binnen 15 dagen na het verzoek dat L.A.R. hem te dien einde richt.
c. Indien L.A.R. meent dat de kosten en
honoraria van de door de verzekerde gekozen advokaten, deurwaarders en eksperts,
overdreven hoog zijn, verbindt de verzekerde er zich toe, op verzoek van L.A.R., hetzij
de tuchtrechtelijke overheid van wie ze
afhangen, hetzij de bevoegde rechtbank te
vragen het bedrag hiervan te bepalen.

Artikel 17
Wat gebeurt er bij meningsverschil
tussen de verzekerde en
L.A.R.? (objektiviteitsklausule).

Bij meningsverschil met L.A.R. omtrent de
gedragslijn die voor de vereffening van het
schadegeval gevolgd moet worden en na
betekening door L.A.R. van haar standpunt
of van haar weigering om de stelling van de
verzekerde te volgen, heeft deze verzekerde, onverminderd de mogelijkheid om een
rechtsvordering in te stellen, het recht een
advokaat van zijn keuze te raadplegen.

Indien de verzekerde, tegen het advies van
deze advokaat, op zijn kosten een procedure
begint en een beter resultaat bekomt dan dit
dat hij bekomen zou hebben indien hij het
standpunt van L.A.R. gevolgd zou hebben,
dient de Maatschappij haar waarborg te verlenen en de kosten en honoraria van de raadpleging die ten laste van de verzekerde gebleven zouden zijn terug te betalen.

Indien de advokaat het standpunt van
L.A.R. bevestigt, wordt de helft van de kosten en honoraria van deze raadpleging aan
de verzekerde terugbetaald.

In alle gevallen verbindt de verzekerde er
zich toe L.A.R. omtrent de evolutie van het
dossier in te lichten.

Artikel 18
Subrogatie

Ten belope van het bedrag van haar tegemoetkoming is de Maatschappij gesubrogeerd in de rechten die de verzekerde
tegenover derden kan laten gelden. De subrogatie breidt zich onder meer uit tot de
procedurevergoedingen.

Artikel 19
Is de waarborg
suppletoir en
aanvullend?

De waarborg is suppletoir en aanvullend ten
opzichte van elke andere waarborg van
Rechtsbijstand, ongeacht de persoon die het
kontrakt aanging en de datum van het aangaan ervan.

Artikel 20
Wanneer treedt de waarborg in werking en wat is
zijn duur?

a. De datum van inwerkingtreding van de
waarborg wordt door de bijzondere voorwaarden vastgesteld.
b. De waarborg wordt voor een duur van
één jaar aangegaan. Behalve indien de
waarborg door de ene of de andere partij,
ten minste drie maanden vóór het einde van
de lopende verzekeringsperiode, door middel van een aangetekende brief opgezegd
wordt, vernieuwt hij zich voor opeenvolgende periodes van één jaar.
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Indien de geraadpleegde advokaat de stelling van de verzekerde bevestigt, is de
Maatschappij ertoe gehouden - ongeacht
de afloop van de procedure - haar waarborg
te verlenen, m.i.v. de kosten en de honoraria van de raadpleging.

c. Indien een van de partijen de waarborgen
Rechtsbijstand en Insolventie van Derden
opzegt, mag de andere partij het kontrakt in
zijn geheel, door middel van een aangetekende brief, opzeggen voor de datum waarop de waarborgen Rechtsbijstand en insolventie van Derden opgezegd werden.

4 - Individuele Ongevallen
Artikel 21
Wie is verzekerd ?

Hebben de hoedanigheid van verzekerde:
de leden en de bestuurders van de omschreven vereniging.

Artikel 22
Vanaf wanneer geldt de
hoedanigheid van verzekerde voor de leden van de
omschreven
vereniging?

De hoedanigheid van verzekerde geldt
vanaf de dag waarop de Verzekeringsnemer
aan de Maatschappij schriftelijk hun volledige identiteit (naam, voornamen, beroep,
adres, geboortedatum) betekend heeft en
ten vroegste vanaf de inwerkingtreding van
het kontrakt. Deze betekening wordt evenwel niet vereist voor de verzekerden vermeld in het verzekeringsvoorstel of in een
daarbij gevoegde lijst.

Artikel 23
Wat is het voorwerp van de
waarborg?

1. De waarborg is van toepassing wanneer
de verzekerde het slachtoffer is van een
ongeval terwijl hij de aktiviteiten van de
omschreven vereniging uitoefent, ze leidt,
ze organiseert of eraan deelneemt.
2. Worden met de eigenlijke aktiviteiten van
de omschreven vereniging gelijkgesteld:

weg, heen en terug, tussen de hoofdverblijfplaats of tweede verblijfplaats van de
verzekerde of de plaats waar hij werkt en de
plaats waar de aktiviteiten van de omschreven vereniging waaraan de verzekerde zal
deelnemen of zopas deelnam plaatsvinden.

- de vergaderingen gehouden met het oog
op het organiseren of bevorderen van deze
aktiviteiten;
- de gemeenschappelijke reizen ondernomen met het oog op het deelnemen aan
wedstrijden, kompetities, festivals en andere
aktiviteiten die daarmee verband houden.
3. De waarborg wordt uitgebreid tot de
ongevallen die zich voordoen op de normale
Artikel 24
Wat wordt er verstaan
onder ongeval?

het onopzettelijk inademen van gassen of
dampen, of aan het bij vergissing opslorpen
van giftige stoffen;

Het ongeval is de aantasting van de lichamelijke gaafheid veroorzaakt door een plotse gebeurtenis.

●

Zodra haar het bewijs van een plotse
gebeurtenis evenals dit van een aantasting
van de lichamelijke gaafheid geleverd zijn,
neemt de Maatschappij aan - behoudens
tegenbewijs te haren laste - dat de aantasting van de lichamelijke gaafheid het gevolg
is van de plotse gebeurtenis.

●

de verdrinking;

het deelnemen aan reddingsoperaties van
personen of goederen in nood;

●

de ziekten die het rechtstreekse gevolg
zijn van een gewaarborgd ongeval

●

Worden eveneens als ongevallen beschouwd:
- de aantastingen van de lichamelijke gaafheid te wijten aan:
Artikel 25
Op grond van welke algemene kriteria
worden de prestaties berekend?

De prestaties worden berekend op basis van
de verzekerde bedragen vastgesteld door de
speciale of bijzondere voorwaarden.

Artikel 26
Wat zijn de prestaties?

Prestatie Overlijden

Indien de aantasting van de lichamelijke
gaafheid volledig of gedeeltelijk te wijten is
aan een andere omstandigheid dan een
gewaarborgde gebeurtenis komt de
Maatschappij niet tegemoet in de mate van
de weerslag van deze omstandigheid.

1. De prestatie bij overlijden is verschuldigd
wanneer de verzekerde binnen een termijn
van drie jaar te rekenen vanaf de dag van
het schadegeval overlijdt. Zij is enkel éénmaal betaalbaar, zelfs indien er meerdere
begunstigden zijn. Haar bedrag wordt vastgesteld door de speciale voorwaarden of
door de bijzondere voorwaarden, onder
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Zo ook, indien de gevolgen van een gewaarborgd ongeval door een niet-gewaarborgde gebeurtenis verergerd worden, komt
de Maatschappij niet tegemoet in de mate
van de verergering.

voorbehoud van hetgeen in punt 2. hierna
gezegd wordt.
2. De begunstigde(n) is/zijn uitsluitend en in
de volgorde hierna: de echtgenoot van de
verzekerde, zijn kinderen en zijn andere
afstammelingen die voor een vóóroverleden
kind opkomen, zijn bloedverwanten in de
opgaande lijn, zijn broers en zusters en hun
kinderen.

Indien de verzekerde geen enkele van voorgenoemde begunstigden nalaat betaalt de
Maatschappij de gerechtvaardigde begrafeniskosten terug aan de persoon die ze
betaald heeft en dit ten belope van 50 %
van het bedrag verzekerd bij overlijden en
met een maximum van 2.478,93 A. Dezelfde
regel is van toepassing wanneer de verzekerde op de datum van het overlijden jonger is dan 5 jaar.
3. Wanneer de verzekerde tengevolge van
een navigatie- of verkeersongeval opgelopen door het gemeenschappelijke vervoermiddel waarvan hij gebruik maakte verdwijnt,
is
de
prestatie
Overlijden
verschuldigd zelfs indien het wettelijke
bewijs van het overlijden niet geleverd
wordt, maar enkel één jaar na dit ongeval.
Bij herverschijning van de verzekerde moet
de prestatie terugbetaald worden door
degenen die ze ontvangen hebben. Zij is
hun evenwel definitief verworven vijf jaar
na haar uitkering.
Prestatie Blijvende Invaliditeit
1. De prestatie Blijvende Invaliditeit wordt
door het verzekerde bedrag te vermenigvuldigen met de graad van deze invaliditeit. Dit
bedrag wordt vastgesteld door de speciale
voorwaarden of door de bijzondere voorwaarden. Voor de vaststelling van de invaliditeitsgraad wordt er geen rekening
gehouden met het beroep uitgeoefend door
de verzekerde.
2. De graad van blijvende invaliditeit wordt
geschat vanaf de konsolidatie van de toestand van de verzekerde.
Indien de konsolidatie evenwel binnen twee
jaar na het ongeval nog niet tot stand
kwam, wordt er een voorlopige graad van
blijvende invaliditeit vastgesteld op grond
van de toestand van de verzekerde op dat
ogenblik. In dat geval keert de Maatschappij
onmiddellijk aan de verzekerde de helft van
de prestatie die met deze voorlopige graad
overeenstemt uit. Ten laatste drie jaar na de
eerste betaling - die de verzekerde verworven blijft - betaalt de Maatschappij het
saldo van de prestatie berekend op basis
van de definitieve graad van blijvende invaliditeit.
3. De definitieve graad van blijvende invaliditeit wordt geschat onder verwijzing naar
de Officiële Belgische Invaliditeitenschaal
(O.B.I.S.) in voege bij de konsolidatie. Bij
vaststelling van een voorlopige graad is de
gebruikte O.B.I.S. degene die van kracht is
bij het verstrijken van de twee jaar volgend
op de datum van het ongeval.
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4. Geen enkele prestatie voor blijvende
invaliditeit is verschuldigd indien de verzekerde vóór het verstrijken van de termijn
van twee jaar bepaald bij 2. overlijdt zonder
dat de konsolidatie binnen deze termijn
vastgesteld kon worden.
Indien de verzekerde meer dan twee jaar na
de datum van het ongeval overlijdt en dit
zonder dat de konsolidatie reeds vastgesteld
werd, blijft de helft van de prestatie overeenstemmend met de voorlopige graad van
blijvende invaliditeit verworven of verschuldigd, maar geen enkele bijkomende prestatie voor blijvende invaliditeit is nog verschuldigd.
Prestatie Tijdelijke Ongeschiktheid
1. De prestatie Tijdelijke Arbeidsongeschiktheid wordt berekend op grond van de vermindering van de arbeidsgeschiktheid van
de verzekerde in het hoofdberoep dat hij op
het ogenblik van het schadegeval uitoefende.
Indien de verzekerde geen beroep uitoefende, is de prestatie ten hoogste verschuldigd
zolang hij de kamer moet houden. Wanneer
de verzekerde, met of zonder instemming
van de geneesheer, ophoudt voortdurend
de kamer te houden wordt de prestatie
dienovereenkomstig verminderd of afgeschaft.
2. De prestatie is verschuldigd vanaf de dag
volgend op het begin van de medische
behandeling, gedurende de duur van de tijdelijke arbeidsongeschiktheid, tot de konsolidatie, maar ten hoogste tijdens 365 dagen.
Haar dagelijks bedrag wordt vastgesteld
door de speciale voorwaarden of door de
bijzondere voorwaarden.
3. De bijzondere voorwaarden bepalen een
termijn tijdens dewelke de prestatie niet verschuldigd is (wachttijd). Deze termijn begint
te lopen vanaf de dag volgend op het begin
van de medische behandeling en de prestatie is enkel verschuldigd vanaf de dag volgend op het einde van de wachttijd.
Prestatie Behandelingskosten
Ten belope van het maximumbedrag vastgesteld in de speciale voorwaarden of in de
bijzondere voorwaarden en onder aftrek
van de prestaties voortvloeiend uit elke
andere verzekering, o.a. sociale verzekering,
betaalt de Maatschappij alle behandelingskosten terug die onontbeerlijk zijn voor de
genezing.
Maken deel uit van de behandelingskosten:
de kosten van voorlopige protese, van voorlopig ortopedisch apparaat, van eerste
definitieve protese en van eerste definitief
ortopedisch apparaat, evenals de vervoerkosten genoodzaakt door de behandeling.

Artikel 27
Hoe de toepassing van de
waarborg bekomen?

1. Om de toepassing van de waarborg te
bekomen moet de verzekerde of bij overlijden de begunstigde:
- het schadegeval binnen 14 dagen na zijn
gebeuren aan de Maatschappij aangeven;
deze aangifte moet alle nuttige inlichtingen
bevatten omtrent de oorzaken, de omstandigheden en de gevolgen van het schadegeval en o.a. de identiteit van de eventuele
getuigen vermelden;
- bij zijn aangifte een gedetailleerd medisch
attest voegen.
Indien de termijn van 14 dagen ter wille van
overmacht niet nageleefd kan worden, blijft
de waarborg gelden voor zover de aangifte
zodra mogelijk bij de Maatschappij toekomt
en in elk geval ten laatste één jaar na de
datum van het schadegeval.

Artikel 28
In welke gevallen geldt de
waarborg niet?

4. Bij onenigheid van medische aard met
betrekking tot de oorzaken of gevolgen van
het ongeval wordt de oplossing van deze
onenigheid aan twee eksperts-geneesheren
toevertrouwd; de ene aangesteld door de
verzekerde of de begunstigde bij overlijden,
de andere door de Maatschappij.
Indien beide eksperts tot geen akkoord
komen kiezen de partijen samen een derde
als scheidsrechter.

2. Om de tegemoetkoming van de
Maatschappij te kunnen genieten heeft de
verzekerde bovendien de verplichting:

Bij gebrek aan minnelijke aanduiding van de
eksperts gebeurt deze door de Voorzitter
van de rechtbank van eerste aanleg van de
woonplaats van de Verzekeringsnemer op
verzoek van de meest gerede partij.

- onmiddellijk tot de nodige verzorging over
te gaan en zich aan de voorschriften van de
geneesheer te houden ten einde zijn genezing te bespoedigen;

De gemeenschappelijke gevolgtrekkingen
van beide eksperts of, bij onenigheid tussen
hen, deze van de derde ekspert zijn definitief bindend voor de partijen.

- zich aan de onderzoeken van de raadgevende geneesheren van de Maatschappij te
onderwerpen en zijn geneesheer uit te nodigen op al hun verzoeken om inlichtingen te
antwoorden.

De eksperts worden van elke gerechtelijke
formaliteit vrijgesteld.

1. De waarborgen gelden niet:
a. voor de schadegevallen die gebeuren tijdens wedstrijden waarin de snelheid of een
tijdslimiet het of één van de klasseringskriteria is of tijdens trainingen voor dit soort
wedstrijden. Deze uitsluiting is niet van toepassing wanneer uit de beschrijving van het
risiko gegeven door de bijzondere voorwaarden blijkt dat de omschreven vereniging dit soort wedstrijden als aktiviteit heeft.

eigenschap van kernprodukten of - brandstoffen, van radioaktieve afval of van elke
bron van ioniserende stralingen; de waarborgen blijven evenwel gelden voor de
gevolgen van de medische bestralingen
genoodzaakt door de behandeling van de
verzekerde die het slachtoffer is van een
gedekt ongeval.

Zelfs in het hierboven vermelde geval zijn
de waarborgen nooit van toepassing op de
ongevallen te wijten aan het gebruik, als
bestuurder of passagier, van een motorfiets
(tweewielig motorvoertuig, met of zonder
zijspan, uitgerust met een motor met een
cylinderinhoud van meer dan 50 cm3);

- door zijn zware nalatigheid, een kennelijk
gevaarlijke of roekeloze daad; de waarborg
blijft evenwel gelden voor de begunstigden
van de vergoeding bij overlijden;

b. voor de schadegevallen die, zelfs onrechtstreeks, voortvloeien uit oorlogsgebeurtenissen; de waarborgen worden evenwel gehandhaafd gedurende 14 dagen ten
gunste van de verzekerde die tijdens een
reis buiten België verrast wordt door het uitbreken van een staat van oorlog;
c. voor de schadegevallen die veroorzaakt
worden door om het even welke gevaarlijke
Artikel 29
Wat zijn de gewaarborg-de
bedragen?

3. De begunstigde bij overlijden dient eveneens de geneesheer van de overleden verzekerde uit te nodigen op alle verzoeken om
inlichtingen vanwege de raadgevende
geneesheren van de Maatschappij te antwoorden.

De gewaarborgde bedragen worden vastgesteld door de bijzondere voorwaarden. In
elk geval mag het bedrag verschuldigd door
de Maatschappij nooit 1.239.467,60 A per
schadegeval overschrijden en dit ongeacht
deze gewaarborgde bedragen evenals het
aantal slachtoffers en begunstigden.
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Elke partij draagt de kosten en honoraria
van haar ekspert; die van de derde ekspert
worden over beiden gehalveerd.

2. De waarborgen gelden niet voor de verzekerde die het schadegeval veroorzaakte:

- door zijn opzettelijke daad of zijn deelneming aan opzettelijke misdaden of wanbedrijven;
- wegens zijn staat van dronkenschap of het
innemen van verdovende middelen gebruikt
zonder medisch voorschrift;
- door zijn deelneming aan oproeren.
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