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BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

In deze verzekering verstaan wij onder:

VERZEKERINGNEMER
De natuurlijke persoon die deze verzekering onderschrijft.

VERZEKERDE
U als verzekeringnemer - voor zover u uw hoofdverblijf hebt in
Belgi� - en iedere persoon die bij u inwoont.

Deze personen blijven verzekerd:
- wanneer ze tijdelijk niet inwonen om studie- of

gezondheidsredenen;
- wanneer ze tijdelijk, tot maximum 1ÿjaar, niet inwonen om

vakantie- of professionele redenen;
- wanneer ze bij alternerend ouderschap bij de niet- verzekerde

ouder verblijven.

Blijft gedekt tot maximum zes maanden na zijn vertrek, enkel
voor extracontractuele geschillen, de verzekerde die, ongeacht
de reden, voorgoed de woning van de verzekeringnemer verlaat,
en die door dat vertrek zijn hoedanigheid verliest van persoon
die onder hetzelfde dak als de verzekerde woont.

Bij verhuizing naar het buitenland blijft de verzekering geldig tot
3ÿmaanden na de verhuizing van de verzekeringnemer en van
de personen die bij hem inwonen.

WIJ
DVV is een merk- en handelsnaam van BelinsÿNV,
verzekeringsonderneming toegelaten door de Nationale Bank
van Belgi� met maatschappelijke zetel aan de Berlaimontlaanÿ14
te 1000ÿBrussel onder codenummer 0037, met zetel te Karel
Rogierpleinÿ11, 1210 Brussel, KBÿ4 en 13ÿjuli 1979 (B.S.ÿ14ÿjuli
1979), KBÿ24ÿjanuari 1991 (B.S.ÿ22 maart 1991), KBÿ30ÿmaart
1993 (B.S.ÿ7ÿmei 1993) en KBÿ21ÿnovember 1995
(B.S.ÿ8ÿdecember 1995).

DERDE
Elke andere persoon dan een voornoemde verzekerde.

GESCHIL
Conflictsituatie waarin de belangen van de verzekerde strijdig
zijn met die van een derde en waarbij de verzekerde ertoe
gebracht wordt een recht te doen gelden of zich tegen een
aanspraak te verzetten. Vormt ��n geschil: het geheel van de
verzekerde betwistingen die eenzelfde oorzaak hebben, ongeacht
het aantal verzekerden.

SCHADEGEVAL
Onder schadegeval verstaan wij een gebeurtenis of
omstandigheid waaruit de verzekerde redelijkerwijze het
betwistbare karakter en de behoefte aan rechtsbijstand die
hieruit voortvloeit moet afleiden.

MATERIÓLE SCHADE
Elke beschadiging, vernieling of verlies van een zaak, alsook
elke aantasting van de fysieke integriteit van een dier.

LICHAMELIJKE SCHADE
Alle nadelige gevolgen van een aantasting van de fysieke
integriteit van een persoon, met inbegrip van verzorgingskosten,
inkomensverliezen, morele en esthetische schade.

IMMATERIÓLE SCHADE
Elk nadeel van financi�le aard dat voortvloeit uit het verlies van
de voordelen die verbonden zijn aan de uitoefening van een
recht, het genot van een zaak of een goed en/of onbruikbaarheid
van onroerende goederen.

TOEKOMSTIGE HOOFDVERBLIJFPLAATS
Het in Belgi� gelegen gebouw waarvan u uw hoofdverblijfplaats
wilt maken. De waarborg is verworven op voorwaarde dat u
zich vestigt in dat gebouw binnen 6ÿmaanden na de datum van
het schadegeval. Zo niet moet u het bewijs leveren van uw re�le
intentie door middel van elk rechtsmiddel, onder meer door
diverse elementen, zoals uw rechten en die van uw partner op
het goed (volle eigendom, huur, ...) maar ook de stappen die u
hebt ondernomen met het oog op de financiering, het verkrijgen
van subsidies, de overeenkomsten die u hebt afgesloten
(werkzaamheden, verzekering, huur van de huidige
verblijfplaats), de scholen waar uw kinderen les volgen...

BUITENVERBLIJF
Het gebouw waarvan u eigenaar bent, waarin u uw
hoofdverblijfplaats nog niet hebt gevestigd maar dat u wel al
bewoont tijdens het weekend of tijdens uw vakantie. Het kan
tevens gaan over een stacaravan, maar ook om een
gezinswoning die u in mede-eigendom hebt na een erfenis. In
dat laatste geval komen wij tegemoet voor het deel dat in
verhouding staat tot het deel waarvan u eigenaar bent. Het kan
in geen geval gaan om een opbrengstwoning die geregeld
verhuurd wordt.

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.

Overeenkomstig de wet van 1ÿapril 2007 in haar
uitvoeringsbesluiten betreffende de verzekering tegen schade
veroorzaakt door terrorisme, beslist het comit� of een
gebeurtenis beantwoordt aan de definitie van terrorisme.
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GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN

OMVANG VAN DE DEKKING

Artikel 1
Wat waarborgen wij door deze verzekering?

De verzekering heeft tot doel de belangen van de verzekerde te
verdedigen, telkens als hij geconfronteerd wordt met geschillen
in het kader van de onderschreven waarborgen.

Artikel 2
Welke diensten verstrekken wij?

- de verzekerde inlichten over zijn rechten na het ontstaan van
het geschil;

- de mogelijke oplossingen onderzoeken om het geschil te
beslechten;

- stappen ondernemen om het geschil in der minne of
gerechtelijk op te lossen.

Artikel 3
Welke kosten worden vergoed?

Wij nemen volgende kosten te onzen laste, zonder dat de
verzekerde ze moet voorschieten:
- de kosten en erelonen van de advocaat, de expert en de

gerechtsdeurwaarder;
- de kosten van gerechtelijke en buitengerechtelijke procedure,

die ten laste worden gelegd van de verzekerde;
- de kosten van ��n procedure van tenuitvoerlegging per

uitvoerbare titel;
- de noodzakelijke reis- en verblijfkosten van de verzekerde als

zijn persoonlijke verschijning voor een buitenlandse
rechtbank wettelijk vereist of gerechtelijk bevolen is;

- de vertaalkosten bij een gerechtelijke procedure voor zover
die vertaling wettelijk vereist is;

- de kosten voor het indienen van een verzoek tot genade of
eerherstel voor zover het initi�le geschil door ons geregeld
werd en de verzekerde op het ogenblik van het indienen van
het verzoekschrift nog bij ons verzekerd is.

In het kader van de regeling van het geschil behouden wij ons
het recht voor de verzekerde zelf te vergoeden voor zijn schade
als wij menen dat de inzet te beperkt is om verhaal uit te
oefenen.

Worden niet gedekt:
- straffen, geldboeten, opdeciemen en dadingen met het

Openbaar Ministerie, kosten van alcoholtest, bloedproef en
drugsopsporingstest;

- de kosten en erelonen die de verzekerde v¢¢r de
schadeaangifte of zonder ons akkoord betaald heeft, tenzij ze
gerechtvaardigd zijn;

- de bedragen waartoe de verzekerde in hoofdsom en
bijkomende bedragen zou kunnen veroordeeld worden;

- de btw voor de btw-plichtige verzekerde als die laatste ze
terugkrijgt.

Artikel 4
Geschillen tussen verzekerden

Er wordt geen verhaal uitgeoefend tegen u of tegen elke andere
persoon met de hoedanigheid van een verzekerde, met
uitzondering van de terugvordering van schade die
daadwerkelijk kan worden afgewenteld op een
aansprakelijkheidsverzekering.

Artikel 5
Wat verzekeren wij niet?

1. Geschillen voortvloeiend uit de deelname van de verzekerde
aan oorlogen of gelijkaardige feiten en tijdens
burgeroorlogen.

2. Geschillen die voortvloeien uit een daad van terrorisme.
3. Geschillen voortvloeiend uit de deelname van de verzekerde

aan oproer, aanslagen, collectieve gewelddaden, twisten,
vechtpartijen, weddenschappen, uitdagingen, stakingen en
lock-out.

4. Geschillen die rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeien uit
een wijziging van de atoomkern, radioactiviteit en de
voortbrenging van ioniserende stralingen. Geschillen met
betrekking tot medisch vereiste bestralingen zijn wel in de
verzekering begrepen.

5. Geschillen over de uitvoering van deze verzekering
rechtsbijstand.

6. Procedures voor internationale of supranationale
gerechtshoven.

7. Procedures voor het Hof van Cassatie indien het belang van
het geschil, als dit in geld kan uitgedrukt worden, minder
dan 2.500ÿEUR bedraagt.

BEPALINGEN BIJ SCHADEGEVAL

Artikel 6
Vrije keuze van advocaat en expert

Wanneer moet worden overgegaan tot een gerechtelijke of
administratieve procedure, kiest de verzekerde vrij een advocaat
en/of expert; wordt gelijkgesteld met een advocaat iedere andere
persoon die de vereiste kwalificaties heeft om de belangen van
de verzekerde te verdedigen, krachtens de op de procedure
toepasselijke wet.

De verzekerde heeft recht op ��n enkele advocaat en/of expert.
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De verzekerde verbindt zich ertoe de naam van de gekozen
advocaat en/of expert aan ons bekend te maken. Wij zullen de
kosten en erelonen van een nieuwe advocaat of een nieuwe
expert betalen, indien de verzekerde buiten zijn wil om,
ingevolge objectieve omstandigheden zoals het overlijden van
de advocaat of expert, de benoeming tot magistraat, ...
genoodzaakt is van advocaat of expert te veranderen.

De verzekerde verbindt zich ertoe op ons verzoek de erelonen
en kosten die wij overdreven achten, te betwisten, desgevallend
voor de bevoegde Raad van de Orde der Advocaten, voor de
respectievelijke tuchtorganen van de experts of voor de
bevoegde burgerlijke rechtbank.

Artikel 7
Wat bij meningsverschil?

Telkens wanneer wij en de verzekerde van mening verschillen
over de te volgen gedragslijn voor de regeling van het
schadegeval, delen wij aan de verzekerde mee dat hij het recht
heeft een advocaat van zijn keuze te raadplegen, nadat wij ons
standpunt of onze weigering om de stelling van de verzekerde te
volgen bekendgemaakt hebben. Dat recht geldt onverminderd
de mogelijkheid om een rechtsvordering in te stellen.

Bevestigt deze advocaat de zienswijze van de verzekerde, dan
verlenen wij rechtsbijstand, met inbegrip van de kosten en
erelonen van de raadpleging.
In het andere geval betalen wij maar de kosten en erelonen van
de raadpleging.

De verzekerde mag nochtans, tegen het advies van zijn advocaat
in, op eigen kosten procederen. Wij hernemen de rechtsbijstand
en betalen de verzekerde de kosten en erelonen terug indien hij
een beter resultaat bekomt.

Wij zullen de verzekerde op de hoogte brengen van de hierboven
omschreven procedure telkens als er zich een meningsverschil
voordoet.

Artikel 8
Wat bij belangenconflict?

Telkens als er zich een belangenconflict voordoet tussen de
verzekerde en onszelf, delen wij aan de verzekerde mee dat hij
het recht heeft een advocaat of een expert te kiezen om zijn
belangen te behartigen. Dat recht wordt hem reeds toegekend
in de minnelijke fase van de geschilbehandeling.

Artikel 9
Wat zijn de verplichtingen van de verzekerde?

Ongeacht de andere verplichtingen opgelegd in deze polis is de
verzekerde ertoe gehouden:

1. Ons elk schadegeval schriftelijke te melden binnen de acht
dagen. Deze termijn begint slechts te lopen wanneer het voor
de verzekerde redelijkerwijs mogelijk is aangifte te doen;

2. Ons onmiddellijk alle nuttige inlichtingen en documenten te
bezorgen, om het door ons ingestelde onderzoek met
betrekking tot het schadegeval zoveel mogelijk te
vergemakkelijken;

3. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken betreffende
het schadegeval onmiddellijk aan ons of aan de gekozen
advocaat te bezorgen;

4. Op ons verzoek of op verzoek van de gekozen advocaat op
de terechtzittingen te verschijnen en alle nodige
procedurehandelingen te verrichten;

5. Zich te onthouden van een erkenning van aansprakelijkheid,
van dading, van betaling of belofte van betaling. Verlening
van eerste hulp of loutere erkenning van de feiten wordt niet
beschouwd als een erkenning van aansprakelijkheid;

6. Ons de gerecupereerde rechtsplegingsvergoedingen,
gerechtskosten evenals expertisekosten terug te storten;

7. Ons op de hoogte te houden van alle initiatieven genomen
ingevolge de rechtstreekse contacten met de gekozen
advocaat of expert;

8. Alle redelijke maatregelen te treffen om elk geschil te
voorkomen of de gevolgen ervan te beperken.

Indien de verzekerde zijn verplichtingen niet nakomt, hebben
wij het recht:
- bij verzuim met bedrieglijk opzet, de dekking te weigeren;
- in de andere gevallen, de vergoeding of gemaakte kosten te

verminderen of terug te vorderen ten belopen van het door
ons geleden nadeel.

De bewijslast berust bij ons.

Artikel 10
Subrogatie

Tot de door ons uitbetaalde vergoeding of kosten treden wij in
de rechten en vorderingen die aan de verzekerden kunnen
toebehoren.

DE PREMIE

Artikel 11
Wanneer en hoe betalen?

De premie moet ons op de vervaldag vooruit betaald worden
bij ontvangst van een vervaldagbericht of tegen kwitantie.

Artikel 12
Wat bij niet-betaling?

Bij niet-betaling van de premie op de vervaldag kunnen wij de
dekking van de overeenkomst schorsen of de overeenkomst
opzeggen, indien u in gebreke werd gesteld bij
deurwaardersexploot of per aangetekende brief.

De schorsing of de opzegging gaat in na het verstrijken van een
termijn van 15 dagen, vanaf de dag nadat de aangetekende brief
op de post werd afgegeven.
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Die ingebrekestelling doet geen afbreuk aan de waarborg voor
een verzekerde gebeurtenis die zich heeft voorgedaan tijdens de
periode die voorafgaat aan de schorsing of de opzegging.

De schorsing van de dekking eindigt wanneer u de achterstallige
premies betaalt.

Wanneer wij onze verplichting tot het verlenen van dekking
hebben geschorst, kunnen wij de overeenkomst nog opzeggen
indien wij ons dit recht hebben voorbehouden in de
ingebrekestelling, zoals bedoeld in het eerste lid van dit artikel.

In dit geval gaat de opzegging ten vroegste in na 15ÿdagen, te
rekenen vanaf de eerste dag van de schorsing.

Indien wij ons in de ingebrekestelling de mogelijkheid om de
overeenkomst op te zeggen niet hebben voorbehouden, gebeurt
de opzegging door het versturen van een nieuwe aanmaning
overeenkomstig het eerste lid van dit artikel.

De schorsing van de dekking doet geen afbreuk aan ons recht
de later nog te vervallen premies te eisen, op voorwaarde dat u
in gebreke werd gesteld overeenkomstig het eerste lid van dit
artikel. Ons recht wordt evenwel beperkt tot twee opeenvolgende
jaarpremies.

Artikel 13
Wat bij wijziging van het tarief?

Indien wij ons tarief wijzigen, passen wij deze overeenkomst aan
op de volgende jaarlijkse vervaldag.
U kunt de overeenkomst opzeggen binnen 30ÿdagen na de
kennisgeving van de aanpassing. De in het vorige lid bepaalde
opzeggingsmogelijkheid bestaat niet wanneer de wijziging van
het tarief voortvloeit uit een algemene aanpassing die de
bevoegde overheid oplegt aan alle maatschappijen. Dit artikel
doet geen afbreuk aan de bepalingen van artikelÿ15.

DUUR VAN HET CONTRACT - BEGIN EN

EINDE

Artikel 14
Wanneer gaat de dekking in?

De dekking gaat in op de datum aangegeven in de bijzondere
voorwaarden, na ondertekening van de polis door beide partijen
en na betaling van de eerste premie.

Artikel 15
Hoelang duurt het contract?

De overeenkomst duurt ��n jaar. Ze wordt stilzwijgend verlengd
voor opeenvolgende periodes van ��n jaar, behalve wanneer ze
door ��n van de partijen wordt opgezegd ten minste drie
maanden voor het verstrijken van de lopende periode.

Artikel 16
Wanneer eindigt het contract?

1. Automatisch:
- als uw hoofdverblijf zich niet meer in Belgi� bevindt;

2. Wij kunnen de overeenkomst opzeggen:
- tegen het einde van elke verzekeringsperiode;

- bij niet-betaling van de premie;

- na elke schadeaangifte, maar uiterlijk ��n maand na de

afsluiting van het dossier;

- in geval van uw overlijden, doch uiterlijk binnen

3ÿmaanden te rekenen vanaf de dag dat wij van het

overlijden in kennis werden gesteld.

3. U kan de overeenkomst opzeggen:
- tegen het einde van elke verzekeringsperiode;

- bij opzegging van een of meer waarborgen op ons

initiatief;

- na elke schadeaangifte, maar uiterlijk ��n maand na de

afsluiting van het dossier;

- in geval van wijziging van tarief overeenkomstig

artikelÿ13;

- de nieuwe houders van het verzekerde belang mogen de

overeenkomst uiterlijk 3ÿmaanden en 40ÿdagen na uw

overlijden opzeggen.

4. Modaliteiten van de opzegging:

De opzegging gebeurt bij deurwaardersexploot, per

aangetekende brief of door afgifte van de opzeggingsbrief tegen

ontvangstbewijs.

Behalve in de gevallen bedoeld in de artikelsÿ12, 13 en 15 gaat

de opzegging in na het verstrijken van ��n maand, te rekenen

vanaf de dag volgend op de betekening of op de datum van het

ontvangstbewijs of op de afgifte op de post.

Wanneer wij de overeenkomst opzeggen na aangifte van een

geschil, omdat u of een verzekerde ��n van zijn verplichtingen

naar aanleiding van het schadegeval niet is nagekomen met de

bedoeling ons te misleiden, wordt de opzegging van kracht bij

de betekening ervan.

Wij betalen het premiegedeelte terug dat betrekking heeft op de

periode nadat de opzegging van kracht wordt.

BELASTINGEN EN KOSTEN

Artikel 17

Alle kosten, belastingen en parafiscale bijdragen, die uit hoofde

van dit contract verschuldigd zijn, worden door u gedragen.
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WOONPLAATS

Artikel 18

De voor ons bestemde mededelingen moeten, om geldig te zijn,

aan ��n van onze zetels in Belgi� gedaan worden. Diegene die

voor u bestemd zijn, worden geldig gedaan aan het laatste door

ons gekende adres.

KLACHTEN

Artikel 19

In eerste instantie kan u terecht bij uw consulent, evenals bij

onze dossierbeheerder.

Indien u niet tevreden bent met het bekomen antwoord, kan u
zich rechtstreeks wenden tot onze Klachtendienst, Karel
Rogierplein 11, 1210 Brussel (klachtendienstdvv@dvv.be).
Indien het antwoord van de Klachtendienst van DVV niet naar
voldoening is, kan u ook terecht bij de Ombudsman van de
verzekeringen, de Mee�ssquare 35, 1000 Brussel
(info@ombudsman.as).

U kunt ook alle geschillen over deze polis voorleggen aan de
bevoegde Belgische rechtbanken.

VERJARINGSTERMIJN

Artikel 20

De verjaringstermijnen inzake verzekeringen worden bepaald
door de verzekeringswetgeving. Onder voorbehoud van
bijzondere wettelijke bepalingen, bedraagt de verjaringstermijn
voor elke rechtsvordering die voortvloeit uit een
verzekeringsovereenkomst 3ÿjaar.

WAARBORG RECHTSBIJSTAND PARTICULIER

Artikel 1
Wat verzekeren wij?

Wij verzekeren het burgerlijk verhaal, het burgerlijk en

strafrechtelijk verweer tegen de voorwaarden die vermeld staan

in de onderstaande artikelen en tot 75.000ÿEUR per

schadegeval. Voor de waarborg Contractuele Rechtsbijstand is

onze tussenkomst beperkt tot 10.000ÿEUR en voor de waarborg

Insolvabiliteit is onze tegemoetkoming beperkt tot 12.500ÿEUR.

De waarborg Strafrechtelijke Borgstelling is beperkt tot

15.000ÿEUR per schadegeval. Het bedrag van de waarborg kan

evenwel worden opgetrokken tot 50.000ÿEUR op voorlegging

van een bankwaarborg. De waarborgen Rechtsbijstand die

verband houden met een conflict inzake sociaal recht,

arbeidsrecht of fiscaal recht zijn beperkt tot 7.500ÿEUR per

schadegeval.

De waarborgen zijn verworven in het kader van het priv�leven

van de verzekerde als particulier. Het vrijwilligerswerk wordt

geacht verricht te worden in het kader van het priv�leven.

De hoger vermelde bedragen zijn niet ge�ndexeerd, gelden per

schadegeval en staan los van het aantal betrokken verzekerden.

Wanneer meerdere verzekerden in eenzelfde schadegeval

betrokken zijn en het totale bedrag van de uitgaven onze

vergoedingsgrens overschrijdt, komen wij bij voorrang tegemoet

aan de verzekeringnemer en zijn samenwonende echtgeno(o)t(e),

vervolgens bij de andere gezinsleden in verhouding tot hun

respectieve belang en ten slotte bij de andere verzekerden in

verhouding tot hun respectieve belang.

Indien anderen dan ��n of meer verzekerden bij een procedure
betrokken zijn en, op dezelfde juridische grond en zonder dat
er sprake is van een onderling belangenconflict, een concreet
belang hebben, komen wij financieel tussen naar verhouding van
het aantal belanghebbende verzekerden tot het totaal aantal
belanghebbenden.

Worden eveneens beschouwd als verzekerden voor de
artikelenÿ2, 4 en 7 van deze waarborg:

a. Uw niet-inwonende kinderen evenals de niet-inwonende
kinderen van de persoon waarmee u samenleeft op
voorwaarde dat:
- zij recht geven op kinderbijslag en zolang deze kinderen

alleen wonen of bij hun andere ouder wonen;
- of zij de staat van verlengde minderjarigheid hebben.

b. Het huispersoneel en de gezinshulp in de uitoefening van
hun taak in priv�-dienst van een verzekerde.

c. Alle niet-inwonende minderjarige kinderen terwijl zij onder
het toezicht staan van een verzekerde.

d. De familieleden of vrienden die tijdelijk bij u verblijven
tijdens de vakantie.

e. De personen die buiten elke beroepswerkzaamheid
kosteloos of bezoldigd belast zijn met de bewaking van:
- de bij u inwonende kinderen of minderjarige kinderen

waarover u toezicht uitoefent;
- de huisdieren die u of een onder a bedoelde verzekerde

toebehoren; telkens als hun aansprakelijkheid ingevolge
deze bewaking in het geding komt.
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f. De personen die in het kader van een programma van

studentenuitwisseling tijdelijk bij u inwonen.

Artikel 2
Wat omvat het burgerlijk verhaal?

Wij verdedigen de rechten van de verzekerde, om in der minne

of gerechtelijk, financi�le schadevergoeding van de lichamelijke

en/of materi�le schade ten laste van de aansprakelijke derde te

bekomen op basis van de extracontractuele burgerrechtelijke

aansprakelijkheid.

Is eveneens gedekt de vordering:

- op basis van de objectieve aansprakelijkheid in geval van

brand of ontploffing (op grond van de wet van 30ÿjuli 1979

en van het koninklijk besluit van 5ÿaugustus 1991);

- op basis van de objectieve aansprakelijkheid ten gunste van

de zwakke weggebruikers (ingevolge artikelÿ29bis van de wet

van 21ÿnovember 1989);

- t.o.v. de Commissie voor Financi�le Hulp aan Slachtoffers

van opzettelijke gewelddaden;

- bij het Fonds voor de Medische Ongevallen, als de schade

van medische aard is, conform de wet van 31ÿmaart 2010

betreffende de vergoeding van schade als gevolg van

gezondheidszorg.

Wij maken een voorafgaandelijk plaatsbeschrijving op indien

onmiddellijk naast een verzekerd gebouw bouwwerken met

administratieve vergunning worden uitgevoerd op voorwaarde

dat verzekerde zelf geen bouwheer is. De maximale

tegemoetkoming voor die uitbreiding van de waarborg bedraagt

750ÿEUR.

Ingeval een naburig gebouw materi�le schade berokkent aan het

gebouw dat tot hoofdverblijfplaats dient, komen wij ook tussen

om de aansprakelijke derde te verplichten de werkzaamheden

uit te voeren die nodig zijn om de oorzaak van de schade weg

te nemen, indien zijn aansprakelijkheid in het geding is ingevolge

de artikelenÿ1382 tot 1386bis van het Burgerlijk Wetboek.

Wij verdedigen ook de rechten van de verzekerde voor de louter

morele schade die hij lijdt door het overlijden van een bloed-

of aanverwant in de rechte lijn tot en met de vierde graad.

Er wordt geen enkel verhaal uitgeoefend:

- om de uitsluitend immateri�le schade te verhalen;

- om de schade ingevolge een niet-gedekt schadegeval te

verhalen.

Artikel 3
Wat omvat de burgerlijke verdediging?

Wij verlenen rechtsbijstand wanneer de aansprakelijkheid buiten
overeenkomst van de verzekerde in zijn priv�leven, op basis van
de artikelenÿ1382 tot 1386bis van het Burgerlijk Wetboek of
gelijkaardige bepalingen van buitenlands recht wordt
ingeroepen. Wij verlenen echter geen waarborg wanneer de
dekking van een burgerrechtelijke
aansprakelijkheidsverzekering kan worden ingeroepen, behalve
wanneer de burgerlijke aansprakelijkheidsverzekeraar een
regresrecht uitoefent tegen een verzekerde.

Artikel 4
Wat omvat de strafrechtelijke verdediging?

Wij waarborgen de strafrechtelijke verdediging van de
verzekerde die gerechtelijk vervolgd wordt:
- na een onopzettelijk misdrijf;
- voor overtredingen van de wetten en reglementen op de politie

van het wegverkeer als voetganger, fietser, passagier of ruiter.

Deze waarborg is niet van toepassing voor opzettelijke
misdrijven die de verzekerde heeft begaan, tenzij hij ten gronde
wordt vrijgesproken door een rechterlijke beslissing die in kracht
van gewijsde is gegaan. Deze uitbreiding geldt niet voor
misdaden zelfs niet gecorrectionaliseerde misdaden.

Wij verzekeren de verdediging van een verzekerde van minder
dan 16ÿjaar op het moment van de feiten voor de
jeugdrechtbank, zelfs in het geval van een opzettelijk misdrijf.

De dekking is ook verworven wanneer de ouders vervolgd
worden in hun hoedanigheid van burgerrechtelijk aansprakelijke
personen voor de betaling van een boete die in feite van hun
minderjarige kinderen wordt ge�ist.

Geschillen in verband met administratieve sancties vallen niet
onder de strafrechtelijke verdediging.

Artikel 5
Wat houdt contractuele rechtsbijstand in?

Wij verdedigen de belangen van de verzekerde bij een geschil
voortvloeiend uit contracten door hem aangegaan.

Artikel 6
Omvang van de waarborgen in enkele bijzondere gevallen

a. Beroepsactiviteiten
Wij verlenen geen dekking voor geschillen die verband
houden met het uitoefenen door de verzekerde van een
beroepsactiviteit.

Blijft echter gedekt de geschillen die verband houden met
schade geleden:
- tijdens beroepsverplaatsingen als voetganger, fietser of

gebruiker van om het even welk niet gemotoriseerd
rijwiel;
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- op basis van de waarborg burgerlijk verhaal door
verzekerde kinderen wanneer zij tijdens de schoolvakantie
of in hun vrije tijd gratis of bezoldigd diensten presteren;

- aan honden die de verzekerde aanwendt voor de
bewaking van zijn handelslokalen die zijn
hoofdverblijfplaats belenden;

- alsook elk verhaal tegen de wetsverzekeraar voor zover
er zich een geschil voordoet rond de toepassing van de
wet op de arbeidsongevallen.

b. Onroerende goederen

1. Wij waarborgen de rechtsbijstand als het gaat om
geschillen die verband houden met:
- uw hoofdverblijfplaats;
- uw tweede verblijfplaats;
- een studieverblijfplaats;
- een gehuurde vakantiewoning;
- de toekomstige hoofdverblijfplaats van de

verzekeringnemer;
- de liften die zich in bovengenoemde gebouwen

bevinden op voorwaarde dat zij onderhouden worden
door een erkende firma;

- de al dan niet aan de verzekerde gebouwen grenzende
garages voor eigen gebruik;

- gronden die aan u toebehoren, voor zover hun totale
oppervlakte niet meer bedraagt dan 10 ha;

- het gebouw of gebouwdeel dat de verzekerde bewoont
en waar hij een zelfstandig beroep uitoefent zonder
verkoop of bewaring van goederen.

In verband met onroerende goederen is de waarborg
contractuele rechtsbijstand enkel verworven voor
geschillen i.v.m. de hoofdverblijfplaats, de toekomstige
hoofdverblijfplaats, de garages voor persoonlijk gebruik
en de percelen van minder dan 10ÿha die aan u
toebehoren.

Onze tussenkomst is verworven tot 5.000ÿEUR:
- voor de geschillen in verband met de aankoop, de

renovatie, het bouwen, verbouwen of afbreken van de
hoofdverblijfplaats.

- voor al de geschillen samen in verband met de
toekomstige hoofdverblijfplaats.

2. Wij waarborgen de rechtsbijstand voor de geschillen rond
huurschade krachtens de artikelenÿ1732 tot 1735 of 1302
van het Burgerlijk Wetboek, als en enkel als:
- uw huurders schade hebben veroorzaakt in uw

onroerend goed;
- het gaat om een onroerend goed dat u verhuurd hebt

als woning en dat vermeld staat in de bijzondere
voorwaarden (maximaalÿ3 goederen) en;

- er een tegensprekelijke staat van bevinding werd
opgesteld tussen uzelf en uw huurders.

Wij doen een tegemoetkoming voor die huurschade enkel
aan het einde van de huurovereenkomst.

c. Verplaatsingen en vervoermiddelen

Wij verlenen geen rechtsbijstand in geval van

1. Geschillen i.v.m. het bezitten, houden of besturen van
motorvoertuigen, aanhangwagens of caravans die onder
toepassing vallen van de wet betreffende de verplichte
aansprakelijkheidsverzekering inzake motorvoertuigen.

2. Geschillen i.v.m. het bezitten, houden of besturen van
- zeilboten van meer dan 300ÿkg;
- motorboten en jetski's van meer dan 10ÿPK;
- luchtvaartuigen.

Onbemande miniatuurnavigatietoestellen worden niet als
luchtvaartuigen beschouwd. Wij dekken echter niet de
schending van het priv�-leven die verbonden is aan het
gebruik van een dergelijk toestel.

3. Contractuele geschillen i.v.m. het verwerven van die
voertuigen of toebehoren die bestemd zijn om aan die
voertuigen bevestigd te worden.

Blijven gedekt de vorderingen die verband houden met
schade geleden aan tractorgrasmaaiers, motoculteurs of aan
gemotoriseerd speelgoed wanneer er geen verzekering
rechtsbijstand motorrijtuigen werd afgesloten.

AANVULLENDE WAARBORGEN

Artikel 7
De insolvabiliteit van de derde aansprakelijke

Wij betalen aan de verzekerde het bedrag in hoofdsom dat hem
als schadeloosstelling van zijn materi�le en lichamelijke schade
wordt toegekend door een rechtbank, wanneer de
schadevergoeding niet kan worden verhaald, zelfs niet door
gedwongen tenuitvoerlegging.

Deze waarborg is pas verworven na uitputting van alle
procedures waarvoor de waarborg Burgerlijk Verhaal geldt en
voor zover de derde met naam en toenaam ge�dentificeerd is en
aansprakelijk is voor een onopzettelijke daad.

Als de aansprakelijke derde opnieuw vermogend wordt, kunnen
wij ons verhaal pas uitoefenen nadat de verzekerde volledig is
vergoed.

Artikel 8
Strafrechtelijke borgstelling

Wanneer na aanleiding van een gedekt schadegeval onder de
waarborg strafrechtelijke verdediging van de waarborg
Particulier, in het buitenland door de plaatselijke overheden een
strafrechtelijke borgstelling ge�ist wordt, betalen wij deze
vooruit.

pagina 7

I::PDF(F)
PX(S)
MT(BIN2)




DVV is een merk- en handelsnaam van Belins NV - verzekeringsonderneming toegelaten onder codenummer 0037

Algemene Voorwaarden

0037-LEX/N-062016

LEXÏTRA

Dit om de invrijheidstelling van de verzekerde te bekomen
wanneer hij in voorlopige hechtenis genomen is, of zijn vrijheid
te behouden indien hij dreigt in hechtenis genomen te worden.

Zodra de gestorte zekerheidstelling wordt vrijgegeven, moet de
verzekerde, op straffe van schadevergoeding, alle formaliteiten
vervullen die van hem gevraagd zouden worden met het oog op
de terugbetaling van de door ons gestorte bedragen.

Wanneer de door ons gestorte zekerheid in haar geheel of ten
dele wordt verbeurdverklaard of wordt aangewend tot betaling
van een geldboete of van een strafrechtelijke dading, dan is de
verzekerde verplicht ons op ons eerste verzoek daarvoor
schadeloos te stellen.

Artikel 9
Sociaal recht en arbeidsrecht

Wij kennen onze rechtsbijstand toe voor de geschillen die
verband houden met de rechten en de individuele prestaties
waarop de verzekerde aanspraak kan maken krachtens de
wetgeving inzake de sociale zekerheid voor zover ze tot de
onmiddellijke bevoegdheid van de arbeidsrechtbank behoren.
De waarborg is niet verworven als er sprake is van een bewuste
inbreuk op de sociale wetgeving door de verzekerde.

Wij komen eveneens tussen voor de geschillen in verband met
de arbeidsovereenkomst van de verzekerde voor zover zij tot de
onmiddellijke bevoegdheid behoren van de arbeidsrechtbank
waarin de verzekerde betrokken is als loontrekkende of
ambtenaar. De waarborg is niet verworven voor geschillen in
verband met collectieve arbeidsconflicten, collectieve acties,
faillissementen, gerechtelijke akkoorden en bedrijfssluitingen of
als het geschil te maken heeft met de activiteiten van de
verzekerde in zijn hoedanigheid van zelfstandige in hoofdberoep
of bijberoep of in zijn hoedanigheid als sociaal mandataris.

Artikel 10
Fiscaal recht

Wij verdedigen eveneens de rechten van de verzekerde bij een
gerechtelijke procedure tussen de verzekerde en de Belgische
belastingadministratie die betrekking heeft op het fiscaal recht.
Wat de inkomstenbelasting betreft, is de waarborg enkel
verworven op de aangelegenheid die bedoeld wordt in deelÿI van
de belastingaangifte. De waarborg is niet verworven als er
sprake is van een bewuste fiscale inbreuk door de verzekerde
of als het geschil te maken heeft met de activiteiten van de
verzekerde in zijn hoedanigheid als zelfstandige in hoofdberoep
of bijberoep of als sociaal mandataris.

Artikel 11
WAT VERZEKEREN WIJ NIET?

Geschillen die verband houden met:
- dieren andere dan huisdieren. Rijpaarden zijn verzekerd,

voor zover de verzekerde de eigenaar is en het geschil niet
voortvloeit uit wedstrijden of trainingen ter voorbereiding van
wedstrijden;

- een handelshuur of een pachtovereenkomst;
- het personen- en het familierecht (met inbegrip van de

geschillen in verband met het bezoekrecht, het hoederecht van
een kind maar ook van die welke te maken hebben met de
het huwelijksvermogensrecht);

- het erfrecht, successierechten, schenkingen en testamenten;
- geluiden, geuren, stof, golven of stralingen; het verkeer te

land, over het water of in de lucht.
- schade of burenhinder in verband met geluiden, geuren, stof,

golven of stralingen; het verkeer te land, over het water of in
de lucht;

- een zakelijk recht zoals eigendomsconflicten
(erfdienstbaarheden of overgangsrecht, gemene muur,
vruchtgebruik, naakte eigendom, erfpacht, recht van opstal,
jachtrecht enz.);

- borgstelling, wisselborgtocht, schuldvernieuwing en rechten

die verworven worden door cessie en subrogatie;

- elke vorm van onderwijs (schoolresultaten, stage, ...);

- het administratief recht of een recht dat behoort tot de

bevoegdheid van de Raad van State, zoals een onteigening,

bouwvergunningen, enz.;

- schadegevallen in verband met het vennootschapsrecht en

verenigingsrecht, associatieovereenkomsten, feitelijke

verenigingen, geschillen tussen leden van een associatie of een

vennootschap onderling;

- financi�le beleggingen en investeringen, onder andere de

eigendom, het bezit, de aankoop en de verkoop van aandelen

en obligaties of van elk ander financieel instrument;

- alle geschillen die verband houden met aanvang en einde van

aannemingswerken;

- ongegronde wanbetalingen;

- onroerende goederen ander dan deze vermeld in artikelÿ6.b;

- beslissingen die werden genomen door de mede-eigendom

waarin de verzekerde mede-eigenaar is van een onroerend

goed.

Die gevallen van uitsluiting gelden voor alle waarborgen:

verhaal, verweer en insolvabiliteit.

VERZEKERINGSGEBIED EN

DEKKINGSTERMIJN

Artikel 12
Waar geldt de waarborg?

De waarborg geldt over heel de wereld.

Opdat de verzekerde echter onze waarborg kan inroepen voor

de contractuele geschillen of voor de geschillen die verband

houden met het sociaal recht of het arbeidsrecht, moet het

geschil zich hebben voorgedaan in ��n van de lidstaten van de

Europese Unie.

Onze waarborg geldt enkel voor Belgi� voor de geschillen inzake

fiscaal recht.
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Artikel 13
Waarborg in de tijd

De waarborg geldt voor geschillen die zich voordoen terwijl de

polis van kracht is. We verzekeren geen schadegevallen waarvan

de verzekerde bij de onderschrijving van de polis wist of

redelijkerwijze diende te weten dat ze zouden ontstaan.

Bij een verzekering contractuele rechtsbijstand geven wij geen
rechtsbijstand voor geschillen die zich voordoen tijdens de eerste
3ÿmaanden vanaf de datum van inwerkingtreding van die
verzekering. De wachttijd wordt op 2ÿjaar gebracht voor
geschillen die verband houden met de toekomstige
hoofdverblijfplaats. Voor de waarborgen rechtsbijstand die
gebaseerd zijn op het sociaal recht, het arbeidsrecht en het
fiscaal recht, bedraagt de wachttijd 12ÿmaanden vanaf de
inwerkingtreding van deze verzekering. Die wachttijd geldt niet
als deze verzekering meteen volgt op een andere verzekering
rechtsbijstand op grond van dewelke de verzekerde dezelfde
rechten had kunnen genieten voor de regeling van het geschil
als die verzekering geen einde zou hebben genomen.

WAARBORG VERKEER

Artikel 1
Wat verzekeren wij?

Wij verzekeren tegen de voorwaarden die vermeld staan in de

onderstaande artikelen en tot een bedrag van 75.000ÿEUR per

schadegeval, het burgerlijk verhaal, het burgerrechterlijk en

strafrechtelijk verweer en de contractuele rechtsbijstand van de

verzekerde voor geschillen waarbij hij betrokken is als eigenaar,

houder of bestuurder van een verzekerd rijtuig.

Voor de waarborg Insolvabiliteit van derden, is onze

tegemoetkoming beperkt tot 12.500ÿEUR. De waarborg

Strafrechtelijke Borgstelling is beperkt tot 15.000ÿEUR per

schadegeval. Het bedrag van de waarborg kan evenwel worden

opgetrokken tot 50.000ÿEUR op voorlegging van een

bankwaarborg.

De waarborg wordt ook verleend wanneer de verzekerde

geconfronteerd wordt met een geschil:

- als passagier van ieder vervoermiddel;

- als voetganger, ruiter, fietser of gebruiker van elk ander niet

gemotoriseerd vervoermiddel.

Worden eveneens als verzekerden beschouwd, de toegelaten

bestuurder en de passagier van een verzekerd rijtuig waarvan

de verzekerde eigenaar of houder is. Deze uitbreiding wordt

verleend voor de waarborgen vermeld in de artikelsÿ3, 5 en 7.

De vermelde bedragen in rechtsbijstand zijn niet ge�ndexeerd,
gelden per schadegeval en staan los van het aantal betrokken
verzekerden. Wanneer meerdere verzekerden in eenzelfde
schadegeval betrokken zijn en het totale bedrag van de uitgaven
onze vergoedingsgrens overschrijdt, komen wij bij voorrang
tegemoet aan de verzekeringnemer en zijn samenwonende
echtgeno(o)t(e), vervolgens bij de andere gezinsleden in
verhouding tot hun respectieve belang, en ten slotte bij de andere
verzekerden in verhouding tot hun respectieve belang. Indien
anderen dan ��n of meer verzekerden bij een procedure
betrokken zijn en, op dezelfde juridische grond en zonder dat
er sprake is van een onderling belangenconflict, een concreet
belang hebben, komen wij financieel tussen naar verhouding van
het aantal belanghebbende verzekerden tot het totaal aantal
belanghebbenden.

Artikel 2
Wat verstaan wij onder verzekerd voertuig?

Worden als verzekerde voertuigen beschouwd:
- elke personenauto, mobilhome, bromfiets, motorfiets en hun

respectieve aanhangwagens, zowel voor priv� als voor
professioneel gebruik;

- elke lichte vrachtwagen voor priv�gebruik of als die wordt
bestuurd door de verzekeringnemer of een lid van diens gezin,
voor professioneel gebruik; de lichte vrachtwagen is verzekerd
op voorwaarde dat hij in de bijzondere voorwaarden vermeld
wordt.

Artikel 3
Wat omvat het burgerlijk verhaal?

Wij verbinden ons ertoe de rechten van de verzekerde te
verdedigen om in der minne of gerechtelijk schadevergoeding te
bekomen van de aansprakelijke op basis van de
extracontractuele aansprakelijkheid.

Is eveneens gedekt de vordering op basis van:
- de objectieve aansprakelijkheid in het voordeel van de

zwakke weggebruiker (in toepassing van artikelÿ29bis van de
wet van 21ÿnovember 1989);
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- de wet op de arbeidsongevallen voor elk geschil dat

voortvloeit uit een verplaatsing die werd gedaan met een

verzekerd voertuig, voor zover er een geschil ontstaat rond

de toepassing van die wet.

Er wordt geen verhaal uitgeoefend op de verzekerde behalve:

- voor personen die op grond van artikelÿ7b) van het

modelcontract voor de verplichte

aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen,

aanspraak maken op een recht op uitkering;

- bij schade die werd veroorzaakt aan het verzekerde rijtuig

door een passagier die geen gezinslid is van u of van de

verzekerde als eigenaar, houder of bestuurder van het

verzekerde rijtuig.

Artikel 4
Wat omvat het burgerlijk verweer?

Wij waarborgen de burgerrechtelijke verdediging van de

verzekerde wanneer hij extra-contractueel aansprakelijk wordt

gesteld voor schade veroorzaakt aan een derde.

De waarborg geldt alleen wanneer de belangen van de

verzekerde strijdig zijn met deze van zijn

aansprakelijkheidsverzekeraar. Is dit niet het geval of heeft de

verzekerde geen aansprakelijkheidsverzekering gesloten, dan

kan geen beroep gedaan worden op deze waarborg.

Artikel 5
Wat omvat het strafrechtelijk verweer?

Wij waarborgen de strafrechtelijke verdediging van de

verzekerde wanneer hij wordt vervolgd voor elke soort inbreuk

inzake het wegverkeer.

Wij verlenen deze waarborg niet voor geschillen die verband

houden met opzettelijk door de verzekerde begane misdrijven

behalve wanneer bij een in kracht van gewijsde gegane

rechterlijke beslissing vrijgesproken wordt.

Deze uitbreiding geldt niet voor misdaden, noch voor

gecorrectionaliseerde misdaden.

Artikel 6
Wat omvat de contractuele rechtsbijstand?

Wij verdedigen de belangen van de verzekerde wanneer hij

geconfronteerd wordt met een geschil in verband met het

verzekerd rijtuig waarvan hij eigenaar is. Bedrijfswagens zijn

niet gedekt door deze waarborg.

AANVULLENDE WAARBORGEN

Artikel 7
Het onvermogen van de derde aansprakelijke

Wij betalen aan de verzekerde het bedrag in hoofdsom dat hem
als schadeloosstelling van zijn materi�le en lichamelijke schade
wordt toegekend door een rechtbank, wanneer de
schadevergoeding niet kan worden verhaald, zelfs niet door
gedwongen tenuitvoerlegging.

De waarborg is pas verworven na uitputting van alle procedures
waarvoor de waarborg Burgerlijk Verhaal geldt en voor zover
de derde met naam en toenaam ge�dentificeerd is en
aansprakelijk is voor een onopzettelijke daad.

Als de aansprakelijke derde opnieuw vermogend wordt, kunnen
wij ons verhaal pas uitoefenen nadat de verzekerde volledig is
vergoed.

Artikel 8
Strafrechtelijke borgstelling

Wanneer naar aanleiding van een gedekt geschil onder de
waarborg Strafrechtelijk Verweer van de verzekering
Rechtsbijstand Verkeer, in het buitenland door de plaatselijke
overheden een strafrechtelijke borgstelling ge�ist wordt, betalen
wij die vooruit om de invrijheidstelling van de verzekerde te
verkrijgen wanneer hij in voorlopige hechtenis genomen is, of
zijn vrijheid te behouden indien hij dreigt in hechtenis genomen
te worden.

Zodra de borgsom is vrijgegeven, moet de verzekerde op straffe
van schadevergoeding alle formaliteiten vervullen die van hem
zouden kunnen worden gevraagd zodat wij onze uitgaven
kunnen recupereren.

Indien de door ons betaalde borgsom wordt verbeurdverklaard
of geheel of gedeeltelijk wordt aangewend tot betaling van een

geldboete of strafrechtelijke dading, is de verzekerde gehouden

ons dat bedrag op ons eerste verzoek terug te betalen.

Artikel 9
Rijbewijs

Wij verdedigen de belangen van de verzekerde bij een geschil

inzake de intrekking, beperking of teruggave van het rijbewijs.

Artikel 10
Administratieve bijstand

Wij verdedigen de belangen van de verzekerde bij een

administratief geschil inzake de inschrijving, de

verkeersbelasting, de belasting op de inverkeerstelling van het

verzekerde voertuig dat eigendom is van een verzekerde.
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Artikel 11
Voorschot op de vergoeding voor schade aan het voertuig

Onder de hierna volgende voorwaarden schieten wij het bedrag
voor van de niet-betwiste en bij expertise vastgestelde schade aan
het verzekerde voertuig:
- het betreft een verkeersongeval tussen het verzekerde voertuig

en het motorvoertuig van een derde;
- de bestuurder van dit laatste motorvoertuig is ge�dentificieerd

en het staat vast dat hij volledig aansprakelijk is;
- de burgerrechtelijke aansprakelijkheid inzake het

motorvoertuig dat toebehoort aan de derde is geldig
verzekerd en het is ingeschreven in Belgi�, Denemarken,
Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, het
Groothertogdom Luxemburg, Ierland, Itali�, Nederland,
Oostenrijk, Portugal, Spanje, Groot-Brittanni�, Zweden of
Zwitserland;

- dat de verzekerde eigenaar is van het verzekerde voertuig.

Wij vorderen dit voorschot dan terug bij de aansprakelijke.

De verzekerde moet ons op de hoogte brengen van elke
rechtstreekse vergoeding door de derde, diens verzekeraar of elk
gelijkgesteld organisme. Hij dient het ontvangen voorschot dan
binnen 15ÿdagen na ontvangst van de vergoeding aan ons terug
te storten.

WAT VERZEKEREN WIJ NIET?

Artikel 12
Geschillen die verband houden met:

- schadegevallen tijdens het deelnemen aan of voorbereiden
van wedstrijden met motorvoertuigen; verbindingsritten
alsook louter toeristische ontspanningsrally's zijn evenwel
verzekerd;

- opeising en het in huur geven van het verzekerde rijtuig;
- inbreuken die werden begaan door de verzekerde die een

voertuig bestuurt tijdens een periode dat zijn rijbewijs
vervallen was verklaard of dat hij niet verzekerd was;

- inbreuken op de reglementering inzake douane en accijnzen;
- parkeren wanneer het betwiste bedrag maximum 100ÿEUR

bedraagt;
- verkeersagressie waarbij de verzekerde een actieve rol heeft

gespeeld of zich dusdanig heeft gedragen dat dat die agressie
heeft uitgelokt.

TERRITORIALITEIT EN GELDIGHEID

VAN DE VERZEKERING

Artikel 13
Waar geldt de verzekering?

De waarborg geldt voor geschillen die zijn ontstaan in een land
dat vermeld staat in het modelcontract voor de verplichte
aansprakelijkheidsverzekering inzake motorvoertuigen.

Wat de Contractuele Rechtsbijstand betreft, kan de verzekerde
aanspraak maken op onze waarborg voor geschillen die zich
voordoen in een van de lidstaten van de Europese Unie.

Artikel 14
Waarborg in de tijd

De waarborg dekt de geschillen die zich voordoen terwijl de
polis van kracht is.

Er wordt geen rechtsbijstand toegekend voor geschillen waarvan
de verzekerde bij het afsluiten van de verzekering wist of
redelijkerwijze moest weten dat ze zich zouden voordoen.

Bij een verzekering contractuele rechtsbijstand geven wij geen
rechtsbijstand voor geschillen die zich voordoen tijdens de eerste
3ÿmaanden vanaf de datum van inwerkingtreding van die
verzekering. De hierboven vermelde wachttijd is niet van
toepassing indien deze verzekering is gesloten onmiddellijk
aansluitend op een andere rechtsbijstandverzekering waaraan
de verzekerde voor het schadegeval, bij voortbestaan, gelijke
rechten had kunnen ontlenen.
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