Inleiding
Uw contract bestaat uit twee delen
1.
De algemene voorwaarden die het reglement vormen van het contract. Dit
document vormt de overeenkomst die tussen u en MS Amlin Insurance SE werd
opgesteld.
2.
De bijzondere voorwaarden die de concrete gegevens van het contract
vermelden.
Dit document beschrijft de waarborgen en de verzekerde kapitalen.
Uw contract raadplegen
De inhoudstafel geeft u een duidelijk overzicht van de algemene voorwaarden van uw
contract.
Het lexicon op het einde van dit document geeft u de definitie en de juiste draagwijdte van
een aantal begrippen. De eerste keer dat deze begrippen in de tekst voorkomen, worden
ze aangeduid met een asterisk (*).
Vier formules
Om te beantwoorden aan de veiligheidsbehoeften van uw gezin, heeft u de keuze uit vier
formules:
FORMULE A "Gezin en verkeer"
WIE IS VERZEKERD? WANNEER?
De verzekeringnemer en zijn gezin - als bestuurder of passagier van een wagen
als passagier van een bus, trein, tram, boot of vliegtuig
als fietser
als voetganger in een verkeersongeval
FORMULE B "Gezin en vervoer"
WIE IS VERZEKERD? WANNEER?
De verzekeringnemer en zijn gezin - als bestuurder of passagier van een wagen
als passagier van een bus, trein en tram
FORMULE C "Bestuurder"
WIE IS VERZEKERD? WANNEER?
Iedere persoon - als bestuurder van het geïdentificeerd voertuig
FORMULE Z "Gezin en Bromfietsen"
WIE IS VERZEKERD? WANNEER?
De verzekeringnemer en zijn gezin - als bestuurder of passagier van een bromfiets
Voor de formules A en B kunnen de waarborgen uitgebreid worden tot alle derden
(personen die geen deel uitmaken van uw gezin) in het voertuig, geïdentificeerd in de
bijzondere voorwaarden.
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Klachten
Hebt u als klant een klacht over een product van MS Amlin Insurance SE, onze
dienstverlening of over namens ons optredende derden dan raden wij u aan om eerst
contact op te nemen met de betreffende beheerder van het dossier binnen Amlin en/of
diens leidinggevende.
Indien dit geen bevredigend resultaat oplevert kunt u een formele klacht indienen via mail
gericht aan klachtenmanagement.be@msamlin.com of via brief op het volgende adres:
MS Amlin Insurance SE
t.a.v. Klachtenmanagement België
Koning Albert II-laan 37
B-1030 Brussel
Wanneer u het oneens bent met het definitieve antwoord van onze klachtendienst, kunt u
beroep aantekenen bij de Ombudsman van de verzekeringen, de Meeûs square 35 in
1000 Brussel (zie ook ‘www.ombudsman.as’) zonder dat dit afbreuk doet aan de
mogelijkheid voor de verzekeringsnemer om een gerechtelijke procedure aan te spannen.

Verkorte Kennisgeving inzake Gegevensbescherming
Uw informatie is of zal worden verzameld of ontvangen door MS Amlin plc. Wij zullen
persoonsgegevens beheren overeenkomstig de wet- en regelgeving
inzake de
bescherming van persoonsgegevens. Wij hebben persoonsgegevens nodig om
verzekeringsdiensten van goede kwaliteit te kunnen leveren, en we verzamelen enkel de
persoonsgegevens die hiervoor noodzakelijk zijn. Dit kan persoonlijke informatie zijn zoals
uw naam, adres, contactgegevens, identificatiegegevens, financiële informatie en
risicogegevens. U kan de volledige Ms Amlin Kennisgeving inzake Gegevensbescherming
terugvinden
op
www.msamlin.com/en/site-services/data-privacy-notice/kennisgevinginzake-gegevensbescherming-van-klanten.html. Een papieren versie van deze
kennisgeving
is
ook
verkrijgbaar
via
de
Data
Protection
Officer
(DataProtectionOfficer@msamlin.com)
The Data Protection Officer
MS Amlin plc
The Leadenhall Building
122 Leadenhall Street
Londen
EC3V 4AG
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Hoofdstuk 1 : Voorwerp en Omvang van de Verzekering
Artikel 1 Wie is verzekerd?
1.
-

Formule A - Gezin en Verkeer
de verzekeringnemer
iedere persoon die gewoonlijk bij de verzekeringnemer inwoont met uitsluiting
van het huispersoneel.

-

Formule B - Gezin en Vervoer
de verzekeringnemer
iedere persoon die gewoonlijk bij de verzekeringnemer inwoont met uitsluiting
van het huispersoneel.

2.

3.
4.
-

Formule C - Bestuurder
iedere bestuurder.
Formule Z - Gezin en Bromfietsen
de verzekeringnemer
iedere persoon die gewoonlijk bij de verzekeringnemer inwoont met uitsluiting
van het huispersoneel, op voorwaarde dat de bestuurder de wettelijk vereiste
leeftijd heeft bereikt voor het besturen van het gebruikte voertuig.

Artikel 2 Wat is verzekerd bij ongeval?
Indien vermeld in de bijzondere voorwaarden:
1.

Overlijden
Behoudens andersluidende bepalingen in de bijzondere voorwaarden betaalt de
maatschappij het verzekerde kapitaal uitsluitend:
aan de echtgenoot van de verzekerde, niet gescheiden van tafel en bed of
niet feitelijk, ten persoonlijken titel;
bij ontstentenis, aan de wettelijke erfgenamen van de verzekerde tot en met
de vierde graad, ten persoonlijken titel.
o Als de verzekerde en zijn echtgenoot binnen drie jaar als gevolg van
eenzelfde ongeval overlijden, dan betaalt de maatschappij dubbele
vergoedingen aan de minderjarige kinderen ten laste op het ogenblik van
het ongeval.
o Als de verzekerde binnen de termijn van drie jaar vanaf de dag van het
ongeval als gevolg van het ongeval overlijdt, dan betaalt de maatschappij
aan de begunstigde van het kapitaal "Overlijden" het verschil uit tussen
het bij overlijden verzekerde bedrag en de voor de blijvende invaliditeit
reeds uitgekeerde som.
o Als de verzekerde meer dan 75 jaar oud is, wordt de vergoeding bij
overlijden (formules A, B, en C) beperkt tot 50 % van het verzekerde
bedrag.
o Als de verzekerde minder dan 5 jaar oud is, wordt de vergoeding bij
overlijden (formules A en B) beperkt tot de terugbetaling van de
begrafeniskosten binnen de perken van het verzekerde bedrag.
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2.

Blijvende invaliditeit
De maatschappij betaalt de verzekerde bij de consolidatie van de letsels een
vergoeding uit, proportioneel aan de graad van fysiologische invaliditeit en
berekend op basis van het verzekerde bedrag. De fysiologische invaliditeit is het
aangetast zijn van de lichamelijke integriteit van de verzekerde. De graad van
invaliditeit wordt bepaald door een geneeskundige beslissing in functie van de
Officiële Belgische Schaal tot vaststelling van de graad van Invaliditeit en van de
Belgische Jurisprudentie terzake, zonder rekening te houden met het uitgeoefende
beroep of met de bezigheden van de verzekerde. De eventuele invaliditeiten, die
reeds op het ogenblik van het ongeval zouden bestaan, mogen niet in rekening
worden gebracht voor het bepalen van de graad van invaliditeit.
Uiterlijk drie jaar na de datum van het ongeval wordt de consolidatie van de letsels
contractueel beschouwd als zijnde tot stand gekomen. De maatschappij betaalt de
vergoeding uit in functie van de voorzienbare graad van blijvende invaliditeit.
Modaliteiten
 Progressieve verhoging van de kapitalen.
De kapitalen voor blijvende invaliditeit worden berekend op basis van :
het verzekerde kapitaal voor het gedeelte van de invaliditeitsgraad dat
25 % niet overschrijdt;
het dubbel van het verzekerde kapitaal voor het gedeelte van de
invaliditeitsgraad boven 25 % maar dat 50 % niet overschrijdt;
het drievoud van het verzekerde kapitaal voor het gedeelte van de
invaliditeitsgraad boven 50 %.
 Als de verzekerde op de dag van het ongeval 75 jaar of ouder is, zal de
vergoeding beperkt worden tot 50 % van het verzekerde kapitaal.
 Als de verzekerde op de dag van het ongeval jonger dan 18 jaar is, zal de
vergoeding zoals hiervoor voorzien verdubbeld worden op voorwaarde dat
de invaliditeitsgraad 25 % overschrijdt.

3.

Verplegingskosten
De maatschappij betaalt ten belope van het verzekerde bedrag :
alle kosten voor medisch noodzakelijke verpleging, verstrekt of
voorgeschreven door
een geneesheer die wettelijk gemachtigd is tot
praktiseren;
de verplegingskosten in een ziekenhuis;
de kosten voor prothese;
de kosten voor orthopedie;
de kosten voor esthetische chirurgie;
de kosten voor aangepast vervoer.
Deze uitkeringen worden tot de consolidatie van de letsels betaald, met een
maximum van drie jaar.
Deze dekking wordt verleend na verbruik van de wettelijke tegemoetkomingen van
de ziekte- en invaliditeitsverzekering of van de tegemoetkomingen van een andere
voorzorgsinstelling die dezelfde kosten dekt en waarop de wet op de
landverzekeringsovereenkomst niet van toepassing is.
Subrogatie
De maatschappij die de hierboven opgesomde kosten heeft betaald, treedt ten
belope van dit bedrag in de rechten en rechtsvorderingen van de verzekerde tegen
de derde die voor het ongeval aansprakelijk is en die, in de zin van deze waarborg,
niet de hoedanigheid van verzekerde bezit.
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Indien de indeplaatsstelling door toedoen van de verzekerde of de begunstigde
geen gevolg kan hebben ten voordele van de maatschappij, kan deze van hem de
terugbetaling vorderen van de uitgekeerde schadevergoeding in de mate van het
geleden nadeel.
De indeplaatsstelling mag de verzekerde of de begunstigde die slechts gedeeltelijk
vergoed is, niet benadelen. In dat geval kan hij zijn rechten bij voorrang boven de
verzekeraar uitoefenen voor wat hem nog verschuldigd is. Behalve in geval van
kwaad opzet heeft de maatschappij geen enkel verhaalrecht tegenover de
bloedverwanten in de rechte opgaande of neerdalende lijn, de
echtgeno(o)t(e) en de aanverwanten in rechte lijn van de verzekerde, noch tegen
de bij hem inwonende personen, zijn gasten en de leden van zijn huispersoneel.
De maatschappij kan echter wel een verhaal uitoefenen tegenover deze personen
in de mate dat hun aansprakelijkheid daadwerkelijk door een verzekeringscontract
gewaarborgd is.
Artikel 3 Waar is de verzekering geldig?
De verzekering is geldig in heel de wereld, voor zover de verzekeringnemer zijn gewone
verblijfplaats in België heeft.
Artikel 4 Wanneer is men verzekerd?
1.

Formules
 Formule A - Gezin en Verkeer
De verzekerde is gedekt wanneer hij :
zich bevindt in eender welk motorrijtuig voor gebruik te land, met ten
minste vier wielen, geheel of ten dele gebouwd voor personenvervoer;
zich als passagier bevindt in een gemeenschappelijk vervoermiddel op
een zee-, waterof luchtweg;
als fietser op de openbare weg rijdt, wanneer het voertuig voor privédoeleinden of op weg van en naar het werk gebruikt wordt;
zich als voetganger op de openbare weg bevindt, wanneer om het even
welk landvoertuig in het ongeval betrokken is.
 Formule B - Gezin en Vervoer
De verzekerde is gedekt wanneer hij :
zich bevindt in eender welk motorrijtuig met ten minste vier wielen voor
gebruik te land, geheel of ten dele gebouwd voor personenvervoer.
 Formule C – Bestuurder
De verzekerde is gedekt wanneer hij :
het voertuig, geïdentificeerd door de in de bijzondere voorwaarden
vermelde nummerplaat, bestuurt.
 Formule Z - Gezin en Bromfietsen
De verzekerde is gedekt wanneer hij :
als bestuurder of passagier op de openbare weg gebruik maakt van
eender welke bromfiets van klasse A of B, wanneer het voertuig voor
privé-doeleinden of op weg van en naar het werk gebruikt wordt.
De dekking als passagier is evenwel slechts verleend op voorwaarde dat het
betrokken rijtuig twee zitplaatsen bevat en de bestuurder de vereiste
minimumleeftijd heeft om een rijtuig voor personenvervoer te besturen.
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Artikel 5 Waarborguitbreidingen
Ongeacht de gekozen formule geniet de verzekerde eveneens de woarborg wanneer hij :
het voertuig in-, uit-, op- of afstapt;
onderweg herstellingswerken aan het voertuig uitvoert of deelneemt aan
het depanneren van het voertuig;
deelneemt aan de redding van personen of goederen bij een
verkeersongeval;
het voertuig met reisgoed of persoonlijke goederen laadt of ontlaadt;
een motorvoertuig van dezelfde aard bestuurt, toebehorend aan een
derde en aangewend tot hetzelfde gebruik als het in de bijzondere
voorwaarden geïdentificeerde voertuig, indien dit voertuig gedurende ten
hoogste één kalendermaand het geïdentificeerde voertuig vervangt dat
om welke reden ook tijdelijk onbruikbaar zou zijn.
De verzekeringnemer dient het bewijs te leveren van de onbruikbaarheid
van het geïdentificeerde voertuig.
Artikel 6 Waarborgverminderingen
Indien het voertuig op het ogenblik van het ongeval meer personen vervoert dan voorzien
door de constructeur of dan wettelijk toegelaten is - met een maximum van 5 personen
(bestuurder niet inbegrepen), behoudens tegenstrijdige overeenkomst -, herleidt de
maatschappij haar verbintenis tot de verhouding tussen het zoals hiervoor beperkt aantal
personen en het aantal werkelijk vervoerde personen.
Deze waarborgvermindering geldt niet voor voertuigen, bestemd voor gemeenschappelijk
personenvervoer.
Artikel 7 Uitsluitingen
Wat betreft de formules "Gezin en Verkeer" (A) en "Gezin en Vervoer" (B) wordt
De waarborg niet verleend als :
de verzekerde een beroep uitoefent aan boord van een ander voertuig dan
een wagen voor toerisme en zaken;
de verzekerde, op het ogenblik van het ongeval, zich in een gedeelte van het
voertuig bevindt dat wordt gebruikt voor goederenvervoer. Wat betreft de
formule "Gezin en Bromfiets" (Z) wordt de waarborg niet verleend aan de
personen jonger dan 8 jaar of ouder dan 75 jaar op het ogenblik van het
ongeval.
Ongeacht de gekozen formule wordt de waarborg nooit verleend indien het
ongeval:
het gevolg is van één van de volgende gevallen van grove schuld: rijden
in staat van dronkenschap, strafbare alcoholintoxicatie of een hiermee
vergelijkbare toestand veroorzaakt door andere dan alcoholische
producten;
zich heeft voorgedaan naar aanleiding van weddenschappen,
uitdagingen of klaarblijkelijk vermetele daden;
het gevolg is van twist, agressie of aanslag, waarvan de verzekerde
provocateur of aanstoker was;
het gevolg is van de opzettelijke daad van de bestuurder of van de
verzekerde, van de verzekeringnemer of van een begunstigde;
MS Amlin Insurance SE | Koning Albert II-laan 37, 1030 Brussel | Tel +32 (0)2 894 70 00 | www.msamlin.com
Verzekeraar toegelaten door de Nationale Bank van België (NBB) onder nummer 3092
RPR Brussel – BTW BE0644 921 425 – Bank: IBAN BE77 2100 0008 6342 - BIC GEBABEBB

8

zich voordoet tijdens natuurrampen, tenzij de verzekerde bewijst dat er
geen oorzakelijk verband bestaat tussen die gebeurtenissen en de
schade;
zich voordoet naar aanleiding van oorlog, gelijkaardige feiten of
burgeroorlog;
zich voordoet naar aanleiding van werkstakingen of gewelddaden met
collectieve inslag (politiek, sociaal of ideologisch) andere dan daden van
terrorisme;
zich voordoet tijdens competities of wedstrijden, en tijdens de training of
oefeningen met het oog op dergelijke proeven;
zich voordoet tijdens rally's of gelijkaardige proeven indien tijds- en
snelheidsnormen of -grenzen werden gekozen of opgelegd, en
gedurende de training of oefeningen met het oog op dergelijke proeven.
Uitgesloten van de waarborg is de schade of de verzwaring van de schade
veroorzaakt door :
wapens of tuigen die bestemd zijn om te ontploffen door
structuurwijziging van de atoomkern;
elke nucleaire brandstof, elk radioactief product of alle radioactieve afval
of door iedere andere bron van ioniserende straling en waarvoor de
aansprakelijkheid uitsluitend berust bij de exploitant van een nucleaire
installatie.
Uitgesloten zijn ook, behoudens speciale overeenkomst, de schaden of de
verzwaring van de schaden veroorzaakt door iedere bron van ioniserende straling
(inzonderheid iedere radio-isotoop) die gebruikt wordt of bestemd is om gebruikt te
worden buiten een nucleaire installatie en die de verzekerde of iedere persoon voor
wie hij instaat, in eigendom, bewaring of gebruik heeft.
Wat betreft de dekking van terrorisme, is alleen de uitsluiting zoals voorzien in het
eerste streepje hierboven, van toepassing.
-

Hoofdstuk 2: Administratieve bepalingen
Artikel 8 Bijkomende beschikkingen
1.

Wat zijn de verplichtingen van de verzekeringnemer en van de verzekerde ?
A. Bij het sluiten van het contract
1. De verzekeringnemer is verplicht bij het sluiten van het contract alle hem
bekende omstandigheden nauwkeurig mee te delen die hij redelijkerwijze moet
beschouwen als gegevens die van invloed kunnen zijn op de beoordeling van
het risico door de maatschappij.
2. Indien de verzekeringnemer de verplichting zoals bepaald in punt 1 niet naleeft
en het opzettelijk verzwijgen of het opzettelijk onjuist meedelen van gegevens
over het risico de maatschappij misleidt bij de beoordeling ervan, is het contract
nietig.
De premies die vervallen zijn tot op het ogenblik waarop de maatschappij kennis
heeft gekregen van het opzettelijk verzwijgen of het opzettelijk onjuist meedelen
van gegevens, komen haar toe.
3. Wanneer het verzwijgen of het onjuist meedelen van gegevens niet opzettelijk
geschiedt, stelt de maatschappij, binnen een maand te rekenen vanaf de dag
waarop zij van het verzwijgen of het onjuist meedelen kennis heeft gekregen,
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voor het contract te wijzigen. Deze wijziging heeft uitwerking op de dag waarop
de maatschappij het verzwijgen of het onjuist meedelen heeft vernomen. Indien
het voorstel tot wijziging van het contract door de verzekeringnemer wordt
geweigerd of indien, na het verstrijken van de termijn van één maand te rekenen
vanaf de ontvangst van dit voorstel, dit laatste niet aanvaard wordt, kan de
maatschappij het contract opzeggen binnen 15 dagen.
Indien de maatschappij echter het bewijs levert dat zij het risico nooit zou
hebben verzekerd, kan zij het contract opzeggen binnen de termijn van een
maand te rekenen vanaf de dag waarop zij van het verzwijgen of het onjuist
meedelen van gegevens kennis heeft gekregen.
4. Indien er zich een schadegeval voordoet vóór de aanvang van de wijziging van
het contract of de opzegging bedoeld in punt 3:
verleent de maatschappij de overeengekomen prestatie wanneer het
verzwijgen of het onjuist meedelen niet aan de verzekeringnemer kan
verweten worden;
verleent de maatschappij de overeengekomen prestatie op basis van
de verhouding tussen de betaalde premie en de premie die de
verzekeringnemer zou hebben moeten betalen indien hij het risico
naar behoren had meegedeeld, wanneer het verzwijgen of het onjuist
meedelen hem wel kan verweten worden;
betaalt de maatschappij uitsluitend alle betaalde premies terug indien
zij het bewijs levert dat zij in geen geval het risico zou hebben
verzekerd waarvan de ware aard door het schadegeval aan het licht
kwam.
B.
In de loop van het contract
1. Verzwaring van het risico
De verzekeringnemer heeft de verplichting om nauwkeurig en binnen de kortst
mogelijke termijn de nieuwe of gewijzigde omstandigheden aan te geven die van
die aard zijn dat ze het risico dat het verzekerde voorval zich voordoet,
aanmerkelijk en blijvend kunnen verzwaren.
Indien de verzekeringnemer de verplichting zoals bepaald in paragraaf 1 niet
naleeft en het opzettelijk verzwijgen of het opzettelijk onjuist meedelen van
gegevens over het risico de maatschappij misleidt bij de beoordeling van het
risico, kan zij aan de verzekeringnemer de waarborg weigeren zonder afbreuk te
doen aan haar recht om het contract op te zeggen.
Indien het risico dat het verzekerde voorval zich voordoet zo verzwaard is dat de
maatschappij, als die verzwaring bij het sluiten van het contract had bestaan,
onder andere voorwaarden zou hebben verzekerd, stelt zij binnen een termijn
van één maand, te rekenen vanaf de dag waarop zij van de verzwaring kennis
heeft gekregen, de wijziging van het contract voor met terugwerkende kracht tot
de dag van de verzwaring.
Indien het voorstel tot wijziging van het contract door de verzekeringnemer
wordt geweigerd of indien, na het verstrijken van een termijn van één maand te
rekenen vanaf de ontvangst van dit voorstel, dit laatste niet aanvaard wordt, kan
de maatschappij het contract opzeggen binnen 15 dagen.
Indien de maatschappij echter het bewijs levert dat zij het verzwaarde risico
nooit zou hebben verzekerd, kan zij het contract opzeggen binnen een termijn
van één maand te rekenen van de dag waarop zij kennis heeft gekregen van de
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verzwaring. Indien er zich een schadegeval voordoet vooraleer de wijziging van
het contract of de opzegging bedoeld in paragraaf 3, van kracht is, verleent de
maatschappij de overeengekomen tussenkomst indien de verzekeringnemer de
verplichting tot mededeling bedoeld in paragraaf 1 is nagekomen.
Indien er zich een schadegeval voordoet en de verzekeringnemer de
verplichting bedoeld in paragraaf 1, niet is nagekomen,
verleent de maatschappij de overeengekomen prestatie wanneer het
ontbreken van de kennisgeving niet kan worden verweten aan de
verzekeringnemer;
verleent de maatschappij de overeengekomen prestatie, volgens de
verhouding tussen de betaalde premie en de premie die de
verzekeringnemer had moeten betalen indien de verzwaring in
aanmerking was genomen, wanneer de onjuiste mededeling aan de
verzekeringnemer kan worden verweten;
betaalt de maatschappij enkel alle betaalde premies terug wanneer zij het
bewijs levert dat zij in geen enkel geval het verzwaarde risico zou hebben
verzekerd;
kan de maatschappij haar overeengekomen prestatie weigeren indien de
verzekeringnemer met bedrieglijk opzet heeft gehandeld door de
verzwaring niet aan te geven. De premies die vervallen zijn tot op het
ogenblik waarop de maatschappij kennis heeft gekregen van het
bedrieglijk verzuim, komen haar toe als schadevergoeding.
2. Vermindering van het risico
Wanneer in de loop van het contract, het risico dat het verzekerde voorval zich
voordoet aanzienlijk en blijvend verminderd is en wel zo dat de maatschappij
onder andere voorwaarden zou hebben verzekerd indien die vermindering bij
het sluiten van het contract had bestaan, staat zij een overeenkomstige
vermindering van de premie toe vanaf de dag waarop zij van de vermindering
van het risico kennis heeft gekregen. Indien de maatschappij en de
verzekeringnemer het over de nieuwe premie niet eens worden binnen een
maand na de aanvraag tot vermindering door de verzekeringnemer, kan deze
laatste het contract opzeggen.
3. Het bezorgen van informatie
De verzekeringnemer moet de maatschappij inlichten bij verandering van
domicilie. Als hij in staat van staking van betaling, van kennelijk onvermogen of
van faillissement verkeert, moet hij bij de maatschappij hiervan binnen 8 dagen
aangifte doen.
4. Het voorkomen van het schadegeval
De verzekerde dient steeds alle dringende en redelijke maatregelen te treffen om
schadegevallen te voorkomen.
C.

Bij schadegeval

Bij schadegeval dat aanleiding kan geven tot vergoeding door de maatschappij,
moet de verzekerde:
alle redelijke maatregelen nemen om de gevolgen van het schadegeval te
voorkomen en te beperken;
het schadegeval onmiddellijk schriftelijk bij de maatschappij aangeven en dit
uiterlijk binnen acht dagen te rekenen van de dag waarop het schadegeval
zich voordeed of zo snel als redelijkerwijze mogelijk is;
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aan de maatschappij, zonder verwijl, alle bewijsstukken van de schade en
alle documenten met betrekking tot het schadegeval overmaken;
de richtlijnen van de maatschappij volgen en alle door haar voorgeschreven
stappen ondernemen.
Indien de verzekerde voormelde verplichtingen niet nakomt, mag de maatschappij
haar tussenkomst verminderen met de door haar geleden schade.
De maatschappij mag haar dekking afwijzen indien het niet-naleven van deze
verplichtingen gebeurde met bedrieglijk opzet.
-

2.

Vanaf wanneer waarborgt de maatschappij het risico?
Het contract wordt van kracht op de datum die is vastgesteld in de bijzondere
voorwaarden.

3.

Wat is de duur van het contract?
De duur van het contract mag niet langer zijn dan één jaar.
Op het einde van de verzekeringsperiode wordt het contract stilzwijgend van jaar tot
jaar vernieuwd, tenzij het door één van de partijen tenminste drie maanden voor het
verstrijken van de lopende periode werd opgezegd bij een ter post aangetekende
brief.

4.

Wanneer moet de verzekeringnemer de premie betalen?
Van zodra het contract tot stand komt, is de premie verschuldigd.
De premie verhoogd met de taksen en bijdragen is jaarlijks en vooraf
betaalbaar na ontvangst van de betalingsaanvraag aan huis.
Indien de premie niet volledig betaald is binnen 15 dagen te rekenen vanaf
de dag volgend op de dag van de ingebrekestelling van de
verzekeringnemer per deurwaardersexploot of vanaf de dag volgend op de
afgifte ter post van de aangetekende brief, wordt de waarborg na het
verstrijken van deze termijn geschorst. De geschorste waarborgen treden
pas opnieuw in voege om 0 uur de dag volgend op de dag van de integrale
betaling van de vervallen premies, in voorkomend geval vermeerderd met de
intresten. Indien de maatschappij haar verplichting tot verlenen van dekking
geschorst heeft, kan zij het contract opzeggen indien zij zich dat recht in de
ingebrekestelling heeft voorbehouden. In dat geval wordt de opzegging van
kracht na het verstrijken van ten minste 15 dagen te rekenen vanaf de eerste
dag van de schorsing.
Heeft de maatschappij zich de mogelijkheid om de overeenkomst op te
zeggen niet voorbehouden in de ingebrekestelling, kan de opzegging slechts
gebeuren mits een nieuwe aanmaning wordt gedaan.
o Bij de ingebrekestelling behoudt de maatschappij zich het recht voor een
forfaitair bedrag aan te rekenen voor de administratieve kosten.
o De schorsing van de waarborgen doet geen afbreuk aan het recht van de
maatschappij om de later nog te vervallen premies te eisen, op
voorwaarde dat de verzekeringnemer overeenkomstig paragraaf 3 in
gebreke werd gesteld.
Het recht van de maatschappij wordt evenwel beperkt tot de premies voor twee
opeenvolgende jaren.

5.

Wanneer kan men het contract beëindigen?
DE VERZEKERINGNEMER KAN HET CONTRACT OPZEGGEN
tegen het einde van elke verzekeringsperiode overeenkomstig punt 3;
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na een aangifte van schadegeval doch uiterlijk één maand na de betekening
door de maatschappij van de uitbetaling of de weigering tot uitbetaling van
de schadevergoeding;
in geval van wijziging van de verzekeringsvoorwaarden en/of het tarief
overeenkomstig punt 7;
in geval van vermindering van het risico binnen de voorwaarden bepaald in
punt 1;
wanneer tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de
aanvangsdatum en termijn van meer dan één jaar verstrijkt. Deze opzegging
dient uiterlijk 3 maanden vóór de aanvangsdatum van het contract betekend
te worden.
DE MAATSCHAPPIJ KAN HET CONTRACT OPZEGGEN
tegen het einde van elke verzekeringsperiode overeenkomstig punt 3;
in geval van opzettelijk verzwijgen of opzettelijk onjuist meedelen van
gegevens over
het risico in de loop van het contract overeenkomstig
punt 1;
in geval van onopzettelijk verzwijgen of onopzettelijk onjuist meedelen van
gegevens betreffende de omschrijving van het risico, bij het sluiten van de
overeenkomst en ingeval van verzwaring van het risico binnen de
voorwaarden voorzien in punt 1;
in geval van niet-betaling van de premie overeenkomstig punt 4;
na een aangifte van schadegeval, doch uiterlijk één maand na de uitbetaling
of de weigering tot uitbetaling van de schadevergoeding;
in geval van overlijden van de verzekeringnemer, overeenkomstig punt 9.
-

6.

Hoe moeten de partijen het contract beëindigen?
De opzegging gebeurt bij deurwaardersexploot, bij een ter post aangetekende brief
of door afgifte van de opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs. Behalve in de
gevallen bedoeld in punten 3 (opzeg tegen eindvervaldag), 4 (niet-betaling van
premie) en 7 (opzegging door de verzekeringnemer in geval van wijziging van de
voorwaarden en/of het tarief), gaat de opzegging in na het verstrijken van een
termijn van één maand te rekenen vanaf de dag volgend op de betekening of de
datum van het ontvangstbewijs of, in geval van een aangetekende brief, te rekenen
van de dag volgend op de afgifte bij de post.
Wanneer de verzekeringnemer of de verzekerde één van zijn verplichtingen,
ontstaan door een schadegeval, niet is nagekomen met de bedoeling de
verzekeraar te misleiden, wordt de opzegging van het contract door de
maatschappij na aangifte van schadegeval van kracht bij de betekening ervan. Het
premiegedeelte dat betrekking heeft op de periode na de datum van het van kracht
worden van de opzegging, wordt door de maatschappij terugbetaald.

7.

Wat bij wijziging van de verzekeringsvoorwaarden en/of van de premies?
Indien de maatschappij de verzekeringsvoorwaarden en/of het tarief wijzigt, past zij
het contract aan op de volgende jaarlijkse vervaldag. De verzekeringnemer mag het
contract opzeggen binnen 30 dagen na de kennisgeving van de aanpassing. Door
deze opzegging eindigt de overeenkomst op de volgende jaarlijkse vervaldag. De
mogelijkheid tot opzegging voorzien in de eerste paragraaf geldt niet wanneer de
wijziging van het tarief of van de verzekeringsvoorwaarden voortvloeit uit een
algemene aanpassing die door de bevoegde overheid wordt opgelegd en wanneer
de toepassing ervan gelijk is voor alle maatschappijen.
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8.

Wat bij onenigheid over de omvang van de schade?
Bij gebrek aan overeenkomst over de omvang van de schade wordt deze op
tegenspraak vastgesteld door twee deskundigen aangesteld en behoorlijk
gemandateerd: de ene door de begunstigde, de andere door de maatschappij.
Kan geen overeenkomst worden bereikt, dan kiezen beide deskundigen een derde
deskundige.
De drie deskundigen beslissen gemeenschappelijk, doch wanneer geen
meerderheid aanwezig is, is het advies van de derde deskundige doorslaggevend.
Stelt één van de partijen haar deskundige niet aan of worden de twee deskundigen
het niet eens over de keuze van de derde deskundige, dan wordt hij, op verzoek
van de meest gerede partij, aangesteld door de Voorzitter van de Burgerlijke
Rechtbank van de woonplaats van de verzekerde.
Elke partij draagt de kosten en het ereloon van haar deskundige. De kosten en het
ereloon van de derde deskundige worden bij helften verdeeld. De deskundigen zijn
vrijgesteld van elke formaliteit.

9.

Wat gebeurt er indien de verzekeringnemer overlijdt?
In geval van overlijden van de verzekeringnemer, blijft het contract voortbestaan ten
voordele van de erfgenamen, die verplicht zijn de premies te betalen. De
erfgenamen kunnen het contract opzeggen binnen drie maanden en veertig dagen
na het overlijden.
De maatschappij kan de overeenkomst opzeggen binnen drie maanden vanaf de
dag waarop zij kennis kreeg van het overlijden.

10.

Woonplaats
De woonplaats van de partijen wordt in rechte gekozen : deze van de maatschappij
in haar zetel in België, deze van de verzekeringnemer op zijn adres dat is
aangeduid in het contract of op het adres dat hij later aan de maatschappij
aangeeft. Om geldig te zijn dienen de mededelingen bestemd voor de maatschappij
gericht te worden aan haar zetel in België; deze bestemd voor de verzekeringnemer
zijn geldig gedaan op zijn laatste, officieel door de maatschappij gekende,
woonplaats.

11.

Bepalingen betreffende terrorisme
Lidmaatschap van TRIP
De maatschappij dekt in bepaalde gevallen daden van terrorisme. De
verzekeringsonderneming is hiertoe lid van de VZW TRIP, met maatschappelijke
zetel gevestigd te 1000 Brussel, de Meeûssquare 29. Overeenkomstig de wet van 1
april 2007 betreffende de verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme,
wordt de uitvoering van alle verbintenissen van alle verzekeringsondernemingen die
lid zijn van de VZW, beperkt tot 1 miljard euro per kalenderjaar voor de schade
veroorzaakt door alle gebeurtenissen erkend als terrorisme voorgevallen tijdens dat
kalenderjaar. Dit bedrag wordt elk jaar aangepast op 1 januari volgens de
ontwikkeling van het indexcijfer der consumptieprijzen, met als basis het indexcijfer
van december 2005. Ingeval van wettelijke of reglementaire wijziging van dit
basisbedrag, zal het gewijzigde bedrag automatisch van toepassing zijn vanaf de
eerstvolgende vervaldag na de wijziging, tenzij de wetgever uitdrukkelijk in een
andere overgangsregeling voorziet. Indien het totaal van de berekende of
geraamde schadevergoedingen groter is dan het bedrag genoemd in de vorige
alinea, wordt een evenredigheidsregel toegepast: de uit te keren
schadevergoedingen worden beperkt ten belope van de verhouding van het bedrag
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genoemd in de vorige alinea of de nog beschikbare middelen voor dat kalenderjaar
ten opzichte van de uit te keren schadevergoedingen toegerekend aan dat
kalenderjaar.
Uitbetalingsregeling
Overeenkomstig voornoemde wet van 1 april 2007, beslist het Comité of een
gebeurtenis beantwoordt aan de definitie van terrorisme. Opdat het bedrag
genoemd in de paragraaf "Lidmaatschap van TRIP" niet zou worden overschreden,
bepaalt dit Comité, ten laatste zes maanden na de gebeurtenis, het percentage van
de schadevergoeding dat door de verzekeringsondernemingen die lid zijn van de
VZW ingevolge de gebeurtenis dient te worden vergoed. Het Comité kan dit
percentage herzien. Ten laatste op 31 december van het derde jaar volgend op het
jaar van de gebeurtenis, neemt het Comité een definitieve beslissing omtrent het uit
te betalen percentage van schadevergoeding. De verzekerde of de begunstigde
kan tegenover de verzekeringsonderneming pas aanspraak maken op de
schadevergoeding nadat het Comité het percentage heeft vastgesteld. De
verzekeringsonderneming betaalt het verzekerde bedrag uit overeenkomstig het
percentage vastgesteld door het Comité.
Indien het Comité het percentage verlaagt, zal de verlaging van de
schadevergoeding niet gelden voor de reeds uitgekeerde schadevergoedingen,
noch voor de nog uit te keren schadevergoedingen waarvoor de
verzekeringsonderneming reeds een beslissing aan de verzekerde of de
begunstigde heeft meegedeeld. Indien het Comité het percentage verhoogt, geldt
de verhoging van de schadevergoeding voor alle aangegeven schadegevallen
voortvloeiend uit de gebeurtenis erkend als
Terrorisme.
Indien het Comité vaststelt dat het bedrag genoemd in de paragraaf "Lidmaatschap
van
TRIP", onvoldoende is voor het vergoeden van alle geleden schade of over
onvoldoende elementen beschikt om te oordelen of dit bedrag voldoende is, wordt
de schade aan personen bij voorrang vergoed. De morele schadevergoeding wordt
na alle andere schadevergoedingen vergoed. Elke beperking, uitsluiting en/of
spreiding in de tijd van de uitvoering van de verbintenissen van de
verzekeringsonderneming, bepaald in een koninklijk besluit, zal van toepassing zijn
overeenkomstig de modaliteiten voorzien in dat koninklijk besluit.
Artikel 9 Verwerking van persoonsgegevens
De Verzekeraar verbindt er zich toe de privacy van Verzekeringsnemers, Verzekerden en
Begunstigden te beschermen en hun Persoonsgegevens te verwerken in
overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679
(AVG) en de nationale wetgeving aangenomen op basis van de AVG.
A. Identiteit en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke
De Verzekeraar treedt op als verantwoordelijke voor de verwerking van uw
Persoonsgegevens. De Verzekeraar is MS Amlin Insurance SE, met maatschappelijke
zetel Koning Albert II-laan 37, toegelaten door de Nationale Bank van België (NBB) onder
nummer 3092, RPR Brussel -BTW BE0644921424.
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B. Verwerkte Persoonsgegevens
Afhankelijk van de doelstelling kan de Verzekeraar volgende Persoonsgegevens
verzamelen en verwerken: contactinformatie, financiële informatie en accountinformatie,
kredietinformatie en kredietwaardigheid, alsook andere Persoonsgegevens die de
Verzekeringsnemer verstrekt of die de Verzekeraar in verband met haar relatie met de
Verzekeringsnemer verzamelt.
C. Doeleinden van de gegevensverwerking
Persoonsgegevens kunnen voor de volgende doeleinden worden verwerkt:
- beheer van het contract, bv. communicatie, schadebeheer en betalingen;
- het beoordelen van en het maken van beslissingen over het verstrekken van
dekking, de verzekeringsvoorwaarden en de schaderegeling;
- het verlenen van ondersteuning en advies;
- beheer van onze commerciële activiteiten en IT-infrastructuur;
- voorkoming, detectie en onderzoek van misdrijven, bv. fraude en
witwaspraktijken;
- instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
- naleving van wet- en regelgeving (waaronder naleving van wetten en
voorschriften buiten het land waar u gevestigd bent);
- monitoren en opnemen van telefoongesprekken voor kwaliteits-, trainings- en
beveiligingsdoeleinden; en
- (direct) marketing, marktonderzoek en analyse.
D. Recht op toegang, rechtzetting en verzet
Afhankelijk van de verwerkingsdoeleinden, beroept de Verzekeraar zich op de volgende
rechtsgronden voor de verwerking van Persoonsgegevens: (i) de noodzakelijkheid voor de
uitvoering van de polis, (ii) de noodzakelijkheid om te voldoen aan wettelijke verplichtingen
die op de Verzekeraar rusten en/of (iii) gerechtvaardigde belangen van de Verzekeraar.
Daar waar de Verzekeraar zich beroept op gerechtvaardigde belangen, omvat dit het
ontwikkelen van commerciële activiteiten en het nastreven van commerciële
doelstellingen, de analyse en verbetering van haar marktpositie, het verhandelen en
promoten van haar diensten (met inbegrip door middel van direct marketing) en het
onderhoud en ontwikkeling van de betrekkingen met haar klanten.
E. (Categorieën) van ontvangers van de Persoonsgegevens
Persoonsgegevens kunnen binnen de Verzekeraar worden uitgewisseld (vb. marketing,
sales, etc.), doch zullen enkel toegankelijk zijn voor personen die ze nodig hebben in de
uitoefening van hun taken. Verder kan de Verzekeraar de Persoonsgegevens overmaken
aan onderaannemers, leveranciers en dienstverleners (vb. marketingbureaus, IT
dienstverleners, etc.). Daarnaast kunnen Persoonsgegevens worden gedeeld met
vennootschappen van de MS Amlin Groep en/of de verzekeringstussenpersonen en
herverzekeraars waarmee de Verzekeraar samenwerkt, met de toezichthoudende
autoriteiten, alsook met derden in geval het contract het geheel of gedeeltelijk vereist.
F. Vertrouwelijkheid
Alle Persoonsgegevens zullen met de grootst mogelijke discretie worden behandeld.
G. Bewaartermijnen
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De Persoonsgegevens zullen worden bewaard gedurende de duur van dit contract alsook
daarna, totdat de Persoonsgegevens niet langer vereist zijn, dit voor de hierboven
bepaalde doeleinden. Bovendien is er wet- en regelgeving die van toepassing zijn op de
Verzekeraar die minimale bewaartermijnen opleggen voor bepaalde documenten en/of
informatie.
H. Verstrekking van Persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde om de
Overeenkomst te sluiten
De weigering door de potentiële Verzekeringsnemer om de Persoonsgegevens over te
maken waarnaar wordt verzocht door de Verzekeraar, kan de totstandkoming van de
contractuele verhouding verhinderen.
I. Rechten van de Verzekeringsnemer, Verzekerde en de Begunstigde
De Verzekeringsnemer, de Verzekerde en desgevallend de Begunstigde hebben, mits aan
bepaalde voorwaarden is voldaan, een recht op toegang tot de Persoonsgegevens, een
recht om onjuiste Persoonsgegevens te corrigeren, een recht om Persoonsgegevens te
wissen of om de Verzekeraar te verzoeken de verwerking van Persoonsgegevens te
beperken. Zij hebben eveneens, mits aan bepaalde voorwaarden is voldaan, het recht om
Persoonsgegevens aan een andere organisatie over te dragen, het recht om bezwaar te
maken tegen het gebruik van Persoonsgegevens door de Verzekeraar, het recht om te
verzoeken dat bepaalde geautomatiseerde beslissingen die de Verzekeraar maakt
menselijke tussenkomst hebben, het recht voor de Verzekeringsnemer om zijn
toestemming in te trekken en een recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende
autoriteiten.
J. Contact en functionaris voor gegevensbescherming
Voor meer informatie over de verwerking van Persoonsgegevens, of indien u uw rechten
wenst uit te oefenen, kunt u een schriftelijke en gedateerde aanvraag richten tot de
functionaris voor gegevensbescherming via DataProtectionOfficer@msamlin.com.
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LEXICON
Onderstaande woorden komen regelmatig voor in uw contract.
Wat betekenen ze juist?
Maatschappij
MS Amlin Insurance SE
Verzekeringnemer
De persoon die het contract met de maatschappij aangaat.
Verzekerde
Iedere persoon wiens letsels aanleiding geven tot de toepassing van dit contract; deze
begripsomschrijving verschilt naargelang van de gekozen formule.
Derde
De persoon die gewoonlijk niet met de verzekeringnemer in gezinsverband leeft.
Geïdentificeerd voertuig
Uitsluitend een wagen voor toerisme en zaken of voor gemengd gebruik met maximum 5
personen (bestuurder niet inbegrepen) en in de bijzondere voorwaarden geïdentificeerd
door zijn nummerplaat.
Ongeval
Binnen de grenzen van de algemene voorwaarden, iedere plotse gebeurtenis die een
lichamelijk letsel veroorzaakt en waarvan de oorzaak of één van de oorzaken buiten het
organisme van de getroffene ligt. Dit begrip zal, op het ogenblik van het ongeval, worden
uitgelegd overeenkomstig de rechtspraak inzake de wet op de arbeidsongevallen. Een
car-jacking wordt gelijkgesteld met een ongeval.
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.
Persoonsgegevens
Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
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