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Artikel 1   Welk is het verzekerde voertuig ?  

  

Het (de) voertuig(en) aangeduid in de bijzondere 

clausules geniet(en) van onze waarborgen. Wordt 

beschouwd als voertuig: ieder motorvoertuig dat zich te 

land, op het water of in de lucht voortbeweegt, alsook de 

aanhangwagens en de caravans.  

Zolang het (de) aangeduide voertuig(en) niet rijvaardig is 

(zijn), wordt de dekking uitgebreid tot het (de) 

vervangingsvoertuig(en).  

  

Artikel 2    Wie is verzekerd en in welke 

hoedanigheid ?  

  

1) U, die het contract onderschrijft en uw gezinsleden, 

zijn verzekerd in hun hoedanigheid van :  

– eigenaar, houder,bestuurder of inzittende van 

het (de) verzekerde voertuig(en);  

– verkeersdeelnemer als voetganger, fietser, 

inzittende van een gemeenschappelijk 

vervoermiddel of van een voertuig toebehorend 

aan een derde en bestuurder van een voertuig 

toebehorend aan een derde binnen de perken 

van het artikel 4.5 van deze bijzondere 

voorwaarden.  

 Wie zijn uw gezinsleden?  

– uw samenwonende echtgeno(o)t(e) of 

samenwonende partner;  

– de bloed- of aanverwanten in rechte lijn die 

gewoonlijk bij u inwonen.  

De waarborg blijft aan deze personen verworven 

indien zij tijdelijk elders verblijven om gezondheids, 

studie- of arbeidsredenen, of om hun militaire of 

burgerlijke plichten te vervullen.  

Het spreekt vanzelf dat de hierin opgenomen 

voorwaarden, bij analogie, al de bovenvermelde 

verzekerde personen aangaan.  

  

2) Zijn eveneens verzekerd :  

– de gemachtigde bestuurders en de 

gemachtigde en kosteloos vervoerde 

inzittenden van het of de verzekerde 

voertuig(en).  

   

Artikel 3  Welke zijn de verzekerde materies en 

bedragen ?  

  

Verzekerde materies  Verzekerd 
bedrag  

€  

Burgerlijk verhaal  12.500  

Strafrechtelijke verdediging  12.500  

Contracten "voertuigen"  12.500  

  

  

Voordelen van bemiddeling  

  

Bovenop deze verzekerde bedragen, indien u aanvaardt 

beroep te doen op een schaderegeling via bemiddeling 

en door tussenkomst van een bemiddelaar aangesloten 

bij de Federale Commissie voor de Bemiddeling zoals 

ingesteld door de wet, worden alle kosten van deze 

bemiddeling (kosten en erelonen van de bemiddelaar, 

eventueel van de advocaat, van de expert, of elke andere 

persoon die u bijstaat) eveneens ten laste genomen door 

ARAG zonder dat deze kosten in mindering gebracht 

worden van de hogervermelde verzekerde bedragen. Dit 

betekent dat indien een bemiddeling zou falen, en u 

toevlucht zou nemen tot een gerechtelijke procedure of 

andere, u nog steeds geniet van het totaal van de 

hogervermelde verzekerde bedragen.  

  

  

Artikel 4    Detail van de verzekerde materies  

  

1) Burgerlijk verhaal  

De vorderingen tot schadeloosstelling ingediend 

door u tegen één of meerdere derde(n) op grond van 

een extra-contractuele burgerlijke aansprakelijkheid.  

De schadeloosstelling op grond van de wetgeving 

betreffende de ongevallen op de weg naar en van 

het werk is eveneens in deze materie inbegrepen. 

Onze bijstand wordt u eveneens verleend om uw 

rechten te laten gelden ten opzichte van het "Fonds 

voor Hulp aan Slachtoffers van Opzettelijke 

Gewelddaden".  
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2) Strafrechtelijke verdediging  

Uw verdeding indien u vervolgd wordt wegens een 

inbreuk op wetten, besluiten, decreten en/of 

reglementen, alsook voor het indienen van één 

verzoek om gratie per schadegeval indien u werd 

veroordeeld tot een vrijheidsstraf.  

De dekking is uitgesloten voor misdaden of 

gecorrectionaliseerde misdaden en, voor alle 

opzettelijke inbreuken, zal onze dekking u slechts 

verleend worden voor zover de gerechtelijke 

beslissing in kracht van gewijsde u vrijspreekt.  

  

3) Contracten "voertuigen"  

De bescherming van uw rechtelijke belangen bij alle 

geschillen in verband met contracten betreffende het 

(de) in de bijzondere clausules aangeduide 

voertuig(en).  

  

 

Artikel 5   Waar is de verzekering geldig ?  

  

De dekking wordt u verleend voor alle schadegevallen, 

die zich hebben voorgedaan in Europa of in de landen 

grenzend aan de Middellandse Zee,en voor zover de 

verdediging van uw belangen in deze landen 

waargenomen kan worden.  

  

 Artikel 6   Welke zijn de algemene uitsluitingen ?  

  

1) Zijn uitgesloten, de schadegevallen in verband met:  

a) oorlogsgebeurtenissen waaraan u actief heeft 

deelgenomen;  

b) burgerlijke en politieke onlusten, stakingen en 

lock-outs, waaraan u actief heeft deelgenomen;  

c) nucleaire rampen en natuurrampen;  

d) het fiscaal recht (onverminderd de toepassing 

van artikel 4.3 van de huidige voorwaarden);  

e) de burgerlijke verdediging tegen vorderingen tot 

schadeloosstelling, ingesteld door een of 

meerdere derde(n) tegen u op grond van een 

extra-contractuele burgerlijk aansprakelijkheid.  

  

2) Zijn uitgesloten de schadegevallen in verband met 

ieder contract dat u met ons heeft afgesloten.  

  

 

 

 

 

 

3) Er wordt geen dekking verleend voor de waarneming 

van de rechtelijke belangen voortvloeiend uit 

rechten, die u werden overgedragen na het 

plaatsvinden van het schadegeval.   

Dit geldt ook voor de rechten van derden die u in 

eigen naam zou laten gelden.  

  

4) Zijn uitgesloten, de schadegevallen met betrekking 

tot een voertuig dat, op het ogenblik van het 

plaatsvinden van het schadegeval, bestuurd wordt 

door een persoon die geen houder is van een 

geldige vergunning of geldig rijbewijs of niet wettelijk 

tot het verkeer is toegelaten of niet geldig verzekerd 

is. De dekking wordt echter wel verleend indien de 

verzekerde personen kunnen aantonen dat er geen 

oorzakelijk verband bestaat tussen deze feiten en 

het schadegeval of dat zij geen kennis hadden of 

normalerwijze geen kennis konden hebben van deze 

omstandigheid. Ingeval van "joyriding" door 

minderjarige verzekerden is er wel dekking.  

  

  

Artikel 7   Bijzonderheden "vloot"  

  

Als het verzekeringsattest de melding "vloot" draagt, zijn 

in afwijking van artikel 1, alle voertuigen verzekerd die 

ingeschreven zijn op naam van de verzekeringsnemer. 

Om van deze dekking gebruik te maken, dient de 

verzekeringsnemer ons op onze aanvraag of binnen een 

door ons vastgelegde termijn en ten laatste op de 

jaarlijkse vervaldag kennis te geven van alle op zijn naam 

ingeschreven voertuigen alsmede hun voornaamste 

kenmerken. Alle voertuigen die nieuw ingeschreven 

worden na deze laatste volledige vlootaangifte, zijn 

automatisch gratis verzekerd tot de eerstkomende 

jaarlijkse vervaldag en dienen slechts vermeld te worden 

op de eerstkomende jaarlijkse vlootaangifte. Indien er 

zich een schadegeval termijnen, is er geen dekking voor 

die voertuigen die voordoet en de verzekeringsnemer de 

vlootaangifte niet niet op de vlootaangifte geregistreerd 

zijn. of   onvolledig  heeft  gedaan  binnen   de   

vastgelegde termijnene, is er geen dekking voor de 

voertuigen die niet op de vlootaangifte geregistreerd zijn.  

  

  

Artikel 8   Samenvatting van het contract en minima geschillen  

  

 Uw contract in één oogopslag …  

  

Verzekerde materies  Verzekerd 
bedrag  

€  

Territorialiteit  Minimum 
geschil  

€  

  

Burgerlijk verhaal  

  

12.500  

  

Europa en landen Middellandse Zee  

  

0  

Strafrechtelijke verdediging  12.500  Europa en landen Middellandse Zee  0  

Contracten "voertuigen"  12.500  Europa en landen Middellandse Zee  350  

 


