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COLLECTIEVE ONGEVALLEN VERZEKERING
BESTUURDER EN INZITTENDEN
Dit contract wordt beheerst door de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen en de uitvoeringsbesluiten
ervan.
HOOFDSTUK 1 – DEFINITIES
Voor de toepassing van dit contract wordt verstaan onder:

AIG Europe Limited is een vennootschap naar Engels recht.
Vennootschapsnummer: 01486260. Maatschappelijke zetel: The
AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londen EC3M 4AB, Verenigd
Koninkrijk. Verzekeraar met vergunning van de UK Prudential
Regulation Authority, 20 Moorgate, Londen EC2R 6DA, Verenigd
Koninkrijk. Belgisch bijkantoor gevestigd te Pleinlaan 11, 1050
Brussel, België. RPR Brussel – BTW BE 0847.622.919,
ingeschreven bij de Nationale Bank van België (NBB) onder het
nummer 1136. De NBB is gevestigd te de Berlaimontlaan 14, 1000
Brussel.

Verzekeringsnemer

De rechtspersoon die het contract onderschrijft.

Verzekerden

Alle bestuurders en inzittenden van de wagens, zoals beschreven in
de bijzondere voorwaarden.

Begunstigde

De persoon die recht heeft op de betaling van de vergoedingen.

Omschreven motorvoertuig

Het motorrijtuig voor toerisme en zaken gebruik, het rijtuig voor
gemengd gebruik (t.t.z. gebruikt zowel voor toerisme en zaken als
voor het vervoer van zaken) of de lichte vrachtwagen, ingeschreven
onder het nummer aangeduid in de bijzondere voorwaarden. Wordt
gelijkgesteld met het omschreven motorrijtuig, het rijtuig van
dezelfde aard, dat niet aan een verzekerde toebehoort doch voor
hetzelfde gebruik dient als het omschreven motorrijtuig, indien dat
motorrijtuig gedurende niet langer dan één maand, van datum op
datum, het omschreven motorrijtuig dat om welke reden ook tijdelijk
onbruikbaar zou zijn vervangt.

Ongeval

Een plotselinge gebeurtenis die een lichamelijk letsel teweegbrengt
en waarvan de oorzaak of één van de veroorzaken buiten het
organisme van de verzekerde ligt.

Geneesheer

Doctor in de geneeskunde, lid van de orde van de geneesheren in
België; buiten België, de persoon, wettelijk gemachtigd tot het
uitoefenen van de geneeskunde in het land waar het schadegeval
zich voordoet.

Ziekenhuis

Een door het Ministerie van Volksgezondheid erkende inrichting
voor zieken en door ongeval getroffen personen met uitsluiting van
preventoria, sanatoria. inrichting voor geesteszieken of
reumapatiënten, rusthuizen en soortgelijke inrichtingen.
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HOOFDSTUK 2

– VOORWERP VAN HET CONTRACT

Artikel 1 – Omvang van de verzekering
De maatschappij betaalt, tot beloop van de in de “Bijzondere Voorwaarden” bepaalde verzekerde sommen, de
gevolgen van een ongeval overkomen aan de verzekerde wanneer hij:
a)
b)
c)
d)
e)

zich in het omschreven motorrijtuig bevindt;
in dit rijtuig in- of uitstapt;
onderweg overgaat tot depannage- of herstellingswerken aan dit rijtuig;
dit rijtuig, niet beroepshalve laadt of lost;
deelneemt aan redding van personen of zaken die ingevolge een ongeval op de weg in nood
verkeren.

Artikel 2 – Uitsluitingen
Zijn uit de verzekering gesloten:
A.

De ongevallen overkomen wanneer de verzekerde:
1. niet voldoet aan de Belgische wetgeving en reglementen om rijtuig te mogen besturen;
2. zich in staat van geestesverbijstering, in staat van dronkenschap of in een gelijkaardige toestand
bevindt, ingevolge het gebruik van verdovingsmiddelen of van zinsverbijsterende producten of wanneer
hij een graad van alcoholgehalte vertoont dat strafbaar is krachtens de Belgische wetgeving en
reglementen. De waarborg is nochtans verkregen indien de begunstigde bewijst dat er geen enkel
rechtstreeks of onrechtstreeks verband bestaat tussen deze toestand en het ongeval;
3. bezoldigd is voor het besturen van het omschreven motorrijtuig;
4. zijn functies uitoefent aan boord van een rijtuig dat dient tot het bezoldigde vervoer van personen of tot
het vervoer van zaken;
5. handelt in hoedanigheid van eigenaar, van organisme of aangestelde van een onderneming die tot doel
heeft de constructie, de handel, het onderhouden, het herstellen, het bergen of het wassen van
motorrijtuigen;

B.

De ongevallen die overkomen in de volgende omstandigheden
1. wanneer het vaartuig waarvan de verzekerde eigenaar of houder is:
a) een bezoldigd vervoer uitvoert
b) in huur wordt gegeven;
c) onderworpen zijnde aan de reglementering op de technische controle, niet of niet meer is voorzien
van een geldig schouwingsbewijs, behalve tijdens de normaal af te leggen afstand om naar de
eerste schouwing te rijden, of om bij aflevering van een bewijs van rijverbod naar de hersteller te
rijden en om zich vervolgens, na herstelling, terug bij het schouwingsorganisme aan te bieden. De
waarborg is nochtans verkregen indien de begunstigde bewijst dat er geen enkel rechtstreeks of
onrechtstreeks verband bestaat tussen deze toestand en het ongeval;
d) zonder zijn toestemming wordt gebruikt;
e) door een autorijschool wordt gebruikt
2. bij deelname aan een wedstrijd, een snelheidswedstrijd, een regelmatigheids- of
behendigheidswedstrijd, of een soortgelijke proef, indien er normen of beperkingen van tijd of snelheid
werden gekozen of opgelegd, alsmede tijdens het voorbereiden, tijdens proeven of trainingen met het
oog op dergelijke wedstrijden.

a) het besturen van een voertuig waarvan de staat van de banden niet meer voldoet aan de door de
Belgische wetten en besluiten gestelde voorwaarden; tenzij het bewijs geleverd wordt dat er geen
oorzakelijk verband bestaat tussen dit feit en het ongeval;
b) ongevallen te wijten aan een gebrek aan onderhoud van het rem-, verlichtings-, en of
besturingssysteem;
c) ongevallen te wijten aan het feit dat de verzekerde zich niet bevindt op een zitplaats vastgehecht
aan de carrosserie
4. Daden of feiten die de verzekerde opzettelijk heeft veroorzaakt of uitgelokt;
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3. ongevallen voortspruitende uit een van de volgende roekeloze daden:
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C.

De ongevallen die als oorzaak hebben, zelfs gedeeltelijk
Een cataclysme zoals overstromingen, vloedgolf, grondverschuiving, verzakking of aardbeving.

HOOFDSTUK 3 – ONGEVALLEN
Artikel 3 – Verplichtingen bij schadegeval
Elk ongeval moet zodra mogelijk en in elk geval binnen de acht dagen per aangetekende brief aan de
maatschappij worden aangegeven. De aangifte moet vergezeld zijn van een omstandig medisch getuigschrift.
Elk dodelijk ongeval moet bovendien dezelfde dag worden bekendgemaakt.
De verzekerde moet bovendien in geval van verlenging van onbekwaamheid binnen de vijf dagen na haar
aanvang, een medisch getuigschrift laten geworden aan de Maatschappij, in geval van overlijden mag de
Maatschappij de betaling van de vergoeding afhankelijk maken van een op haar kosten verrichte lijkschouwing.
De verzekerde, slachtoffer van een ongeval, heeft als verplichting de afgevaardigden van de Maatschappij te
ontvangen en hun vaststellingen te vergemakkelijken.
Hij machtigt zijn geneesheer op elk verzoek om inlichtingen uitgaande van de medische adviseur van de
Maatschappij te antwoorden. Hij verbindt er zich toe, telkens hij er om verzocht zal worden, zich aan een
medisch onderzoek op kosten van de Maatschappij te onderwerpen.
Artikel 4 – Schatting en betaling van de vergoedingen
A.

OVERLIJDEN
Bij overlijden van verzekerde binnen de 3 jaar volgend op het ongeval dat er de oorzaak van is, betaalt de
Maatschappij de verzekerde som, eventueel verminderd met de reeds betaalde sommen voor blijvende
invaliditeit, aan zijn echtgenoot (echtgenote) niet van tafel en bed- of feitelijk gescheiden: bij ontstentenis,
aan de wettelijke erfgenamen tot de vierde graad. Bij ontstentenis van de hierboven vermelde begunstigden,
betaalt de Maatschappij de begrafeniskosten terug tot beloop van 25% van de verzekerde som met een
maximum van EUR 2.500,- aan de persoon die deze kosten heeft betaald.
Indien de verzekeringsnemer en zijn echtgenoot (echtgenote) niet van tafel en bed- of feitelijk gescheiden
overlijden als gevolg van hetzelfde ongeval, worden de verzekerde sommen toekomende aan hun ten laste
zijnde kinderen verhoogd met 100%. De vergoeding is beperkt tot 50% van de verzekerde som, indien de
verzekerde meer dan 75 jaar oud is op de dag van het ongeval.

B.

BLIJVENDE INVALIDITEIT
1. Bij blijvende invaliditeit betaalt de maatschappij aan verzekerde, de verzekerde som aangepast volgens
de schikkingen hernomen in 2 hieronder, of een gedeelte hiervan, evenredig met de graad van
invaliditeit vastgesteld, hetzij door de officiële schaal der invaliditeit (O.B.B.I.) , hetzij door het hierna
verzekerd barema, voor het voordeligste door de verzekerde te kiezen;
a) de totale blijvende invaliditeit vloeit uitsluitend voort uit:
- het gehele en definitieve verlies van het gezichtsvermogen;
- het gehele verlies van het gebruik van de twee handen, van twee voeten, of van een hand en een
voet;
- de volkomen verlamming;
- de ongeneeslijke krankzinnigheid.
b) de gedeeltelijke blijvende invaliditeit wordt vastgesteld, zonder dat er rekening
gehouden wordt met het beroep of de bezigheden van de verzekerde, op de
volgende percentages voor het volledig functioneel verlies:
30%
15%
45%
60%
50%
40%
5%
3%
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van één oog
van één oor
van de twee oren
van een onderste lidmaat
van een been
van een voet
van een grote teen
van elk andere teen
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van het bovenste lidmaat
van de voorarm
van de hand
van de duim
van de wijsvinger
van de middelvinger
van de ringvinger
van de pink

RECHTER
75%
65%
60%
20%
16%
12%
10%
8%

LINKER
60%
55%
50%
18%
14%
10%
8%
8%

VOOR EEN LINKSHANDIGE, zijn de percentages vastgesteld voor het bovenste rechter lidmaat
toepasselijk op het linker bovenste lidmaat en omgekeerd.
De niet-voorziene gevallen worden per analogie en, in elk geval, in verhouding met hun
belangrijkheid geschat.
De letsels aan reeds gebrekkige ledematen of organen worden vergoed voor het verschil tussen de
toestand voor en na het ongeval.
2. De vergoeding wordt als volgt berekend:
a)

de invaliditeitsgraad op basis van de verzekerde som;

3. Het cumuleren van verscheidene invaliditeiten voortspruitend uit hetzelfde ongeval is beperkt tot het
percentage vastgesteld voor het verlies van het getroffen lidmaat of orgaan en in elk geval, tot een
maximum van 100%, om het even of de graad van invaliditeit wordt vastgesteld overeenkomstig de
O.B.S.I. of volgens het barema vermeld in 1 hierboven.
4. De graad van invaliditeit wordt geschat zodra de toestand van de verzekerde geconsolideerd is en ten
laste drie jaar na het ongeval.
De vergoeding wordt met de helft verminderd indien de verzekerde op de dag van het ongeval meer dan
75 jaar oud is.
C.

VERGOEDING VOOR TIJDELIJKE ONGESCHIKTHEID IN GEVAL VAN ZIEKENHUIS-VERPLEGING
Als de behandeling een opneming in een ziekenhuis van minstens 24 uur vereist, heeft de verzekerde, per
dag in het ziekenhuis, gedurende maximum 365 dagen recht op de in de bijzondere voorwaarden voorziene
vergoeding.
De betaling van de dagelijkse hospitalisatievergoeding geschiedt maandelijks na vervallen termijn.

D.

BEHANDELINGSKOSTEN
1. De maatschappij neemt ten laste, tot beloop van de verzekerde som en tot de consolidatie de
behandelingskosten noodzakelijk gemaakt door het ongeval, met inbegrip van de vervoerskosten van de
plaats van het ongeval naar het dichtstbijgelegen dokterskabinet of ziekenhuis, alsmede de
vervoerskosten noodzakelijk gemaakt door de behandeling en de kosten van eerste prothese, met
uitsluiting van de kosten voor herstellingskuur en verstrekkende middelen.
2. De behandelingskosten worden terugbetaald op voorlegging van bewijsstukken, na uitputting van de
sommen ten laste van de Mutualiteit of een Arbeidsongevallen-verzekeraar.

De verzekering geldt in alle landen waar het modelcontract van de verplichte Burgerrechterlijke
Aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen van toepassing is.
Artikel 6 – Ophouding van rechtswege
De Maatschappij kan het contract bij aangetekende brief verbreken:
1. in geval van faillissement of kennelijk onvermogen van de verzekeringsnemer;
2. in geval de verzekeringsnemer zijn gewone verblijfplaats buiten België vestigt.
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Artikel 5 – Territoriale uitgestrektheid
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Artikel 7 – Overdracht
Het overlijden van de verzekeringsnemer kent deze hoedanigheid toe aan zijn echtgenoot (echtgenote) niet van
tafel en bed- of feitelijk gescheiden. Het contract is van rechtswege verbroken bij het verstrijken van het aan de
gang zijnde verzekeringsjaar, tenzij het aan gezegde echtgenoot (echtgenote) werd overgedragen.
Artikel 8 – Tariefverhoging
Indien de Maatschappij haar tarief verhoogt, heeft zij het recht de premie te wijzigen vanaf de volgende
vervaldag. Dit zal per aangetekende brief ter kennis gebracht worden van de verzekeringsnemer die, binnen een
termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de verzending van deze brief, het contract zal mogen verbreken.
Artikel 9 – Samenloop van prestaties
De vergoedingen “overlijden” en “blijvende invaliditeit” worden niet gecumuleerd.
Artikel 10 – Verergering
1. Indien een anatomische, biologische, fysiologische of psychische ontoereikendheid die voor of na het
ongeval is ingetreden maar er niet uit voortvloeit, de gevolgen ervan verergert, zal de vergoeding
worden bepaald rekening houdend met de gevolgen die het ongeval zou gehad hebben bij een persoon
die deze ontoereikendheid niet zou hebben.
2. De verergering der gevolgen van een ongeval der gevolgen van een ongeval ingevolge vertraging in de
medische behandeling of wegens het feit dat de verzekerde verzuimt een regelmatige behandeling te
volgen, valt niet ten laste van de Maatschappij.
Artikel 11 – Betwistingen of medisch gebied
Elke betwisting op medisch gebied wordt door een college van deskundigen beslecht.
Iedere partij duidt een geneesheer aan.
Wordt er geen akkoord bereikt, dan duiden de twee geneesheren een derde deskundige aan; indien zij het niet
eens worden over de keuze van deze laatste wordt op verzoek van de meest gerede partij de aanduiding gedaan
door de Voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg der woonplaats van de verzekerde.
Iedere partij draagt de erelonen van haar geneesheer, terwijl de uitgaven en erelonen van de derde deskundige
gemeenschappelijk worden betaald. De deskundigen beslissen in laatste instantie.
Artikel 12 – Verhaalsafstand - subrogatie
De maatschappij staat af aan de verzekerde, het voordeel van de vergoedingen die hij kan verkrijgen bij de
derden die aansprakelijk zijn voor het ongeval. Zij is nochtans wettelijk gesubrogeerd naar verhouding van haar
uitgaven voor behandelingskosten.
Artikel 13 – Persoonsgegevens
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Persoonsgegevens (hierna « Gegevens »), die aan de Maatschappij worden meegedeeld, worden verwerkt in
overeenstemming met de Belgische wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Deze Gegevens zullen
worden gebruikt met het oog op onder meer het beheer en het gebruik van de diensten van de Maatschappij,
waaronder het evalueren van risico’s het beheer en de uitvoering van contracten, het beheer van schadedossiers
en het voorkomen van misdrijven zoals fraude, alsook teneinde de Maatschappij toe te laten aan zijn wettelijke
verplichtingen te voldoen. Met het oog op het verwezenlijken van deze doeleinden, en voor de goede
dienstverlening, kan de Maatschappij de Gegevens meedelen aan andere vennootschappen van de groep
waartoe hij behoort, aan onderaannemers of partners. Deze vennootschappen, onderaannemers of partners
kunnen zijn gevestigd in landen buiten de Europese Economische Ruimte die niet noodzakelijk hetzelfde
beschermingsniveau bieden als België. De Maatschappij zal voorzorgsmaatregelen nemen om de veiligheid van
de Gegevens zo goed mogelijk te verzekeren. In zoverre de Maatschappij gevoelige Gegevens verwerkt, worden
deze enkel toegankelijk gemaakt, voor zover noodzakelijk, aan onder meer schadedossierbeheerders, risicoanalisten, onderschrijvers en de juridische dienst. De volledige lijst en meer algemeen het volledige Privacy beleid
van de Maatschappij vindt U op www.aig.be.
Overeenkomstig de wet beschikt de betrokkene over het recht op toegang, wijziging of (in geval van legitieme
redenen) verzet met betrekking tot de verwerking van zijn Gegevens. Om gebruik te maken van deze rechten,
kan de betrokkene de Maatschappij (AIG Europe Limited, Belgisch Bijkantoor) schriftelijk contacteren op het
adres Pleinlaan 11, 1050 Brussel.
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Teneinde van dekking te genieten geeft Verzekerde, voor zoveel als nodig, toestemming voor de overdracht en
verwerking van de Gegevens zoals hierboven beschreven, in het bijzonder voor eventuele gevoelige gegevens
(zoals betreffende de gezondheid).
Verzekerde verleent overigens instemming aan de raadgevende geneesheer zoals aangesteld door de
Maatschappij om medische informatie (inclusief omtrent doodsoorzaak) te verkrijgen van de behandelende
geneeshe(e)r(en) en zal eveneens een medisch onderzoek toestaan.
Artikel 14 – Wetgeving, klachten- en geschillenregeling
A. Toepasselijk recht
De bepalingen van dit contract worden beheerst door de Wet van 4 april 2014 betreffende verzekeringen alsook
alle uitbreidingen, wijzigingen en uitvoeringsbesluiten ervan.
B. Klachten
De Maatschappij streeft ernaar om de Verzekerde op een correcte en snelle manier te behandelen. Mocht de
Verzekerde, ondanks de inspanningen van de Maatschappij, toch niet tevreden zijn, kan deze als volgt een klacht
indienen:
• Per e-mail: belgium.complaints@aig.com
• Per telefoon: 02 739 9690
• Per fax: 02 739 9393
• Per post: AIG Europe Limited, Complaints, Pleinlaan 11, 1050 Brussels
De Maatschappij verzoekt de Verzekerde om steeds het polisnummer of het nummer van het schadedossier en,
indien mogelijk, de naam van de contactpersoon bij de Maatschappij te vermelden.
C. Ombudsman van de Verzekeringen
Indien de Maatschappij geen toereikende oplossing aan de Verzekerde kan bieden en indien de klacht van de
Verzekerde betrekking heeft op de verzekeringsovereenkomst, kan de Verzekerde zich ook richten tot de
Ombudsman van de Verzekeringen te de Meeussquare 35, 1000 Brussel - TEL 02 547 5871 - FAX 02 547 5975 info@ombudsman.as – www.ombudsman.as. Het indienen van een klacht verhindert het recht van de Verzekerde
niet om een gerechtelijke procedure op te starten.
D. Bevoegdheid
Betwistingen tussen partijen worden uitsluitend door Belgische rechtbanken behandeld.
Artikel 15 – Algemene uitsluitingen
Deze polis dekt nooit enig verlies, schade of wettelijke aansprakelijkheid direct of indirect geleden door terroristen
of door een lid van een terroristische organisatie, geleden door drugshandelaars of door een leverancier van
nucleaire, chemische of biologische wapens.
De Maatschappij is niet gehouden tot het verlenen van dekking en de Maatschappij is niet gehouden om enige
schade-eis uit te betalen of enig voordeel onder de polis te verlenen voor zover de dekking, betaling van de
schade-eis of verlening van het voordeel de Maatschappij, haar moedervennootschap of haar ultieme
controlerende entiteit zou blootstellen aan een sanctie, verbod of beperking op grond van resoluties van de
Verenigde Naties of handels- of economische sancties, wet- en regelgeving van de Europese Unie, België of de
Verenigde Staten van Amerika.
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