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GEMEENSCHAPPELIJKE VOORWAARDEN
Uitgave C

1. Wat verstaat men onder ? ...

Maatschappij:

de verzekeringsonderneming waarmee het contract gesloten wordt en met dit doel
aangeduid in de bijzondere voorwaarden.

Verzekeringsnemer:

de onderschrijver van het contract.

Verzekerde:

- de verzekeringsnemer;

- iedere persoon wiens burgerlijke aansprakelijkheid gedekt is volgens de bepalingen
van de speciale en bijzondere voorwaarden;

- wanneer de verzekering de aansprakelijkheid van een uitbating als voorwerp heeft, het
bedrijfshoofd alsmede de helpers, de vennoten, de zaakleiders en de mandatarissen in
de uitoefening van hun functies, en de aangestelden wanneer ze de aansprakelijkheid
van de verzekeringsnemer verbinden.

Derde:

iedere andere persoon dan:

- de verzekerde;

- diegenen welke gewoonlijk met de verzekerde in gezinsverband leven, of door hem
worden onderhouden, wanneer zijn aansprakelijkheid betrokken is;

- de aangestelden en onbezoldigde helpers, alsmede hun rechthebbenden, in de mate
waarin zij kunnen genieten van de vergoedingen voorzien door de wetgeving op de
arbeidsongevallen.

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.

2. Voor welke gebeurtenissen is men verzekerd ?

Voor iedere gebeurtenis die zich tijdens de geldigheidsperiode van de verzekering
voordoet en waaruit lichamelijke of materiële schade voortspruit in de omstandigheden
bepaald in de speciale en bijzondere voorwaarden. De waarborg strekt zich uit tot de
onstoffelijke schade (genotsderving, bedrijfsschade, enz...) wanneer ze het gevolg is van
verzekerde lichamelijke of materiële schade.

Het geheel van de gevolgen wegens eenzelfde feit dat aan de oorsprong ervan ligt of
wegens een reeks identieke feiten die aan de oorsprong ervan liggen maakt één
schadelijke gebeurtenis uit.

3. Voor welke bedragen ?

De tussenkomst van de maatschappij is per schadelijke gebeurtenis begrensd tot de
bedragen, vermeld in de bijzondere voorwaarden, wat ook het aantal slachtoffers of
verzekerden is.

Deze bedragen omvatten de intresten, erelonen, kosten van advocaten en experts,
uitgaven, gerechts- en andere verweerkosten.
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4. Terrorisme

. Lidmaatschap van TRIP
De verzekering dekt in bepaalde gevallen daden van terrorisme.
De verzekeringsonderneming is hiertoe lid van de VZW TRIP, met maatschappelijke zetel
gevestigd te 1000 Brussel, de Meeûsplantsoen 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
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.
In afwijking van het voorgaande zal de verzekeringsonderneming, indien bij koninklijk
besluit een ander percentage wordt vastgelegd, overeenkomstig dit percentage
uitbetalen.
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.

5. De waarborgen worden niet verleend ...

Behoudens andersluidende vermelding in de speciale of bijzondere voorwaarden:. voor de materiële schade
- veroorzaakt door het water, door het vuur, door de rook of door een ontploffing,
en overgebracht door een gebouw dat de verzekerde, zelfs gedeeltelijk, bezit, huurt
of gebruikt. (Deze schade is verzekerbaar door de in de polis Brand en
Waterschade gewaarborgde "aansprakelijkheid tegenover derden");
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- veroorzaakt door een verzekerde of door de personen, dieren of zaken waarvoor
hij instaat, aan roerende of onroerende goederen die het voorwerp uitmaken van
het werk van verzekerde of waarvan hij houder is voor het vervoer, de herstelling,
het gebruik of voor even welk ander doel, of die hem werden toevertrouwd om
welke reden ook;. voor de lichamelijke of materiële schade

- door een verzekerde met voorbedachtheid of opzet veroorzaakt;

- voortvloeiend uit de eigendom, het sturen of het houden van motorrijtuigen, van
hun aanhangwagens en hun toebehoren;

- veroorzaakt door de liften of hijstoestellen met uitzondering van de bordenliften;

- veroorzaakt door de vlaggenstokken, uithangborden en reclamepanelen;

- veroorzaakt door eender welk feit of een opeenvolging van feiten met dezelfde
oorsprong, vanaf het ogenblik dat dit feit of deze feiten of enige andere
toegebrachte schade voortspruiten uit of het gevolg zijn van radioactieve, giftige,
explosieve of andere gevaarlijke eigenschappen van splijtstoffen of van
radioactieve afvalstoffen, alsmede de schadegevallen die rechtstreeks of
onrechtstreeks voortvloeien uit een bron van ioniserende stralingen;

- die rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten is aan een aardbeving,
grondverzakking of -verschuiving, overstroming, of elke andere natuurramp;

- die zich voordoet wanneer de verzekerde zich onder de invloed van
verdovingsmiddelen of van giftige producten, in staat van dronkenschap, van
alcoholintoxicatie of van geestesstoornis bevindt;

- die zich voordoet ingevolge oorlog (onder meer burgeroorlog of buitenlandse
oorlog, subversieve actie), inval, oproer (onder meer opstand, muiterij, rebellie,
verzet, revolutie, beroering onder de bevolking), werkstaking, krijgswet, staat van
beleg, onlusten, alsmede elke gewelddaad van (politieke of ideologische)
collectieve inspiratie al dan niet gepaard gaande met rebellie tegen de overheid
andere dan daden van terrorisme.

Deze laatste twee uitsluitingen zijn niet van toepassing indien de verzekerde
aantoont dat er geen rechtstreeks of onrechtstreeks oorzakelijk verband bestaat
tussen de gebeurtenissen en de schade.

6. Bij overlijden van de verzekeringsnemer ...

Het contract loopt voort ten voordele van personen die de hoedanigheid van verzekerde
bezitten, op het ogenblik van het overlijden, tot op de eerstvolgende premievervaldag en
ten minste gedurende 90 dagen. Na verloop van deze termijn, is het contract van
rechtswege verbroken.

7. Verhaal

De maatschappij die gehouden is tot betaling van de schade of die een
schadevergoeding heeft betaald, treedt uit kracht van het contract zelf, in alle rechten en
vorderingen die de verzekerde kan bezitten tegen een derde. Bijgevolg mag de
verzekerde geen afstand van verhaal ten gunste van een persoon of privé-organisme
aanvaarden, vooraleer de maatschappij hierover vooraf te hebben ingelicht.
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ADMINISTRATIEVE VOORWAARDEN

1. Welke zijn de verplichtingen van de verzekeringsnemer en van de
verzekerde ?

. Bij het onderschrijven van het contract
De maatschappij alle inlichtingen bezorgen waardoor zij zich een juiste voorstelling van
het risico kan vormen.. In de loop van het contract
Alle maatregelen treffen om de schadegevallen te voorkomen. De maatschappij inlichten
over wijzigingen aan het risico binnen een termijn van 15 dagen nadat deze zich hebben
voorgedaan en de premieverhogingen, die hieruit mochten voortspruiten, betalen. Iedere
wijziging van woonplaats aan de maatschappij mededelen.

Als de verzekerde in staat van staking van betaling, van kennelijk onvermogen of van
faillissement verkeert, moet hij hiervan binnen de 8 dagen aangifte doen.. Bij schadegeval
Alle nodige maatregelen treffen om de schade te beperken.

Aan de maatschappij aangifte doen van het schadegeval binnen de 8 dagen nadat het
zich voordeed, behoudens gevallen van overmacht.

De maatschappij alle juiste, volledige of nuttige inlichtingen en alle bewijsstukken
bezorgen en haar binnen de kortst mogelijke tijd in het bezit stellen van alle documenten
die op het schadegeval betrekking hebben.

De richtlijnen volgen en alle maatregelen treffen waar de maatschappij om verzoekt.

Bij een schadegeval waarbij een van de door dit contract gedekte aansprakelijkheden
wordt betrokken:

- alle gerechtelijke en buitengerechtelijke akten binnen de 48 uur na hun betekening aan
de maatschappij overmaken, op de zittingen verschijnen en alle rechtsplegings-
handelingen vervullen die door de maatschappij worden gevraagd. Deze laatste heeft het
recht de leiding van alle onderhandelingen met de derden en van het burgerlijk geding op
zich te nemen alsmede de vrijheid het strafrechtelijk geding te volgen;

- zich onthouden van elke erkenning van aansprakelijkheid, van elke transactie, van elke
vaststelling van schade, van elke betaling of belofte van schadevergoeding. De eerste
materiële of medische hulp of de enkele erkenning van de feiten zelf zijn evenwel geen
oorzaken van vervallenverklaring.

2. Welke sanctie is voorzien zo de verzekeringsnemer en de verzekerde
hun verplichtingen niet naleven ?

De maatschappij heeft het recht verval in te roepen tegen de verzekeringsnemer of de
verzekerde, die zijn uit het contract voortspruitende verplichtingen niet is nagekomen,
behoudens gevallen van overmacht.

Dit verval kan eveneens ingeroepen worden tegen iedere derde, begunstigde van het
contract.

De maatschappij zal de terugbetaling kunnen vorderen van de kosten en vergoedingen
die zij ten onrechte betaald heeft.

3. Vanaf welk ogenblik dekt de maatschappij het risico ?

Het contract komt tot stand vanaf het ogenblik waarop de maatschappij de door de
verzekeringsnemer ondertekende aanvraag tot dekking aanvaardt.

Behoudens andersluidende overeenkomst, wordt het van kracht om 24 uur van de dag
waarop de maatschappij de aanvraag tot dekking aanvaardt.
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4. Wanneer dient de verzekeringsnemer de premie te betalen ?

Van zodra het contract tot stand komt, is de premie verschuldigd.
De premie is ondeelbaar, jaarlijks en, behoudens andersluidende overeenkomst, vooraf
betaalbaar op de in het contract vastgestelde vervaldag.
De premie is haalbaar. De uitnodiging om de premie te betalen staat evenwel gelijk met
het aan huis aanbieden van de kwitantie.
In geval van niet-betaling van de op de vervaldag verschuldigde bedragen, zal een
forfaitaire vergoeding ten belope van 12,50 € (index 111.31, augustus 2009 - basis
2004=100) door u verschuldigd zijn aan de Maatschappij, van rechtswege en zonder
ingebrekestelling. Die vergoeding varieert ieder jaar op 1 januari in functie van de evolutie
van de index der consumptieprijzen, op basis van de index van de maand december van
het vorige jaar. In geen geval zal dit bedrag lager zijn dan 12,50 €.
Zo 15 dagen na het zenden van een herinneringsbrief, waardoor de verzekeringsnemer
verzocht wordt de premie te voldoen, deze onbetaald blijft, is de waarborg met
terugwerkende kracht geschorst vanaf de vervaldatum en hij wordt pas opnieuw van
kracht om 24 uur daags na de dag van de integrale betaling van de hoofdsom, de
intresten en de kosten.
De onbetaalde premie en de premies die in de loop van de termijn van schorsing zijn
vervallen, blijven aan de maatschappij als schadevergoeding verschuldigd.

5. Wanneer kan men het contract beëindigen ?

Zo het contract door de partijen niet opgezegd wordt ten minste 90 dagen vóór het einde
van de termijn waarvoor het werd onderschreven, wordt het contract van rechtswege
vernieuwd voor termijnen gelijk aan de eerste, gedeelte van een jaar uitgesloten.
De maatschappij mag het contract geheel of gedeeltelijk beëindigen:. na elke aangifte van schadegeval; deze mogelijkheid houdt op 30 dagen na betaling
van de schadevergoeding of na de betekening van weigering van tussenkomst door de
maatschappij. In dit geval kan de maatschappij eveneens alle andere door de verzekerde
onderschreven polissen beëindigen;. in geval van wijziging van het risico;. in geval de verzekeringsnemer of de verzekerde de uit het contract voortspruitende
verplichtingen niet zou nakomen;. als de verzekerde in staat van staking van betaling, van kennelijk onvermogen of van
faillissement verkeert.
De opzegging door de maatschappij gaat in op de 15de dag om 24 uur vanaf de dag
waarop de betekening verzonden werd.
De premie wordt terugbetaald naar rato van de nog resterende termijn.

6. Wijzigingen van de verzekeringsvoorwaarden en premies

Zo de maatschappij haar verzekeringsvoorwaarden of haar tarief wijzigt, mag zij de
gewijzigde voorwaarden en premies toepassen op elk van de waarborgen van het
onderhavige contract, met ingang van de eerstvolgende jaarlijkse vervaldag, na de
verzekeringsnemer hiervan te hebben in kennis gesteld.
De verzekeringsnemer kan evenwel de betrokken waarborg opzeggen binnen de 3
maand na ontvangst van dit bericht.
Na deze termijn, worden de nieuwe voorwaarden als aangenomen beschouwd.

7. Rechtsmacht

Geschillen tussen partijen worden onderworpen aan de Rechtbank van het rechtsgebied
waaronder de woonplaats van de verzekerde valt.

8. Verscheidene verzekeringsnemers

Zijn er verscheidene verzekeringsnemers dan zijn deze laatste hoofdelijk en ondeelbaar
gebonden en iedere mededeling van de maatschappij tot één van hen gericht is geldig
ten opzichte van allen.
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