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1. DOEL

Het doel van het Pack CarSharing is de door de verzekeringnemer onderschreven waarborgen uit te breiden in het 
verzekeringscontract Auto tot de dekking van de risico’s tijdens de verhuur van zijn wagen, of huur van een wagen van een derde.

Het Pack CarSharing laat toe de bestaande dekking van het voertuig te vervolledigen met de onderschrijving van ofwel een 
waarborg Stoffelijke Schade, ofwel de waarborgen Multirisk en Stoffelijke Schade (= Omnium), enkel van toepassing op de 
bovenvermelde risico’s verhuur en huur. 

De bijzondere voorwaarden van het contract vermelden de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de onderschreven 
waarborgen onder voorbehoud van de expliciet hieronder vermelde afwijkingen. 

De waarborgen van het Pack CarSharing zijn van toepassing op schades die zich voordoen tijdens een (ver)huurperiode 
georganiseerd door ofwel een (ver)huurplatform, ofwel via een professionele verhuurmaatschappij.

Een carsharing (ver)huurplatform is een digitale marktplaats met minstens volgende kenmerken: 

 – het in contact brengen van de huurder en verhuurder;

 – de formalisering van de relatie tussen verhuurder en huurder onder de vorm van een autohuurcontract;

 – de tussenkomst in de betaling van de huurprijs en/of een betalend lidmaatschap.

De specifieke kenmerken van de van toepassing zijnde waarborgen wanneer de verzekeringnemer ofwel zijn voertuig verhuurt, 
ofwel een voertuig van een derde huurt, worden hieronder beschreven.

2. VOERTUIG WAAROP DE WAARBORG PACK CARSHARING VAN TOEPASSING IS

 – Voor het risico verhuur van het voertuig: het in het contract aangeduide voertuig.

 – Voor het risico huur van een voertuig: het gehuurde voertuig, door de voornaamste bestuurder aangeduid in het contract 
of door zijn samenwonende echtgeno(o)t(e) of levenspartner, van het type personenwagen of bestelwagen bestemd voor 
het vervoer van zaken -3,5t en ingeschreven in België. De voertuigen die niet overeenstemmen met deze definitie, zoals 
oldtimers en motorhomes, zijn niet gedekt. Een (ver)huurperiode mag niet langer zijn dan 90 opeenvolgende kalenderdagen. 
De volledige huurperiode moet tijdens de looptijd van de waarborg Pack CarSharing vallen. 
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3. VERZEKERDEN

A. Verhuur van het voertuig

Voor de waarborg Burgerlijke Aansprakelijkheid

De bestuurder aangeduid in het huurcontract, die over een geldig rijbewijs beschikt om het aangeduide voertuig te besturen 
en minstens 23 jaar is. 

Voor de waarborgen OmniNatuur(&Glass), Multirisk en Stoffelijke Schade

De eigenaar van het aangeduide voertuig in dit contract wanneer het bestuurd wordt door een bestuurder aangeduid in 
het huurcontract die beschikt over een geldig rijbewijs om het aangeduide voertuig te besturen en minstens 23 jaar is. 

Voor de waarborg Rechtsbijstand Auto Uitgebreide Formule en Top Bijstand

• In de hoedanigheid van bestuurder:

de aangeduide bestuurder in het huurcontract, die over een geldig rijbewijs beschikt om het aangeduide voertuig te 
besturen en minstens 23 jaar is. 

• In hoedanigheid van passagier:

elke persoon gedomicilieerd in België, wanneer de in het huurcontract aangeduide bestuurder rijdt.

B. Huur van een voertuig

Voor de waarborgen OmniNatuur(&Glass), Multirisk en Stoffelijke Schade

De eigenaar van het gehuurde voertuig, wanneer het bestuurd wordt door de hoofdbestuurder aangeduid in dit contract, 
die over een geldig rijbewijs beschikt om het gehuurde voertuig te besturen, alsook de samenwonende echtgeno(o)t(e) of 
levenspartner die aan dezelfde voorwaarden voldoet betreffende het rijbewijs. 

De door het pack voorziene schadevergoeding wordt gestort aan de eigenaar van het gehuurde voertuig of aan een door 
hem aangeduide persoon. 

Rechtsbijstand Auto Uitgebreide Formule en Top Bijstand

• In de hoedanigheid van bestuurder:

de aangeduide bestuurder in dit contract, die over een geldig rijbewijs beschikt om het gehuurde voertuig te besturen, 
alsook de samenwonende echtgeno(o)t(e) of levenspartner die aan dezelfde voorwaarden voldoet betreffende het rijbewijs.

• In de hoedanigheid van passagier:

elke persoon gedomicilieerd in België, wanneer één van de bovenvermelde bestuurders rijdt.

Top Bestuurder en Weggebruikers Formule C

De voornaamste bestuurder in dit contract, die over een geldig rijbewijs beschikt om het gehuurde voertuig te besturen, 
alsook de samenwonende echtgeno(o)t(e) of levenspartner die aan dezelfde voorwaarden voldoet betreffende het rijbewijs.
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4. WAARBORGEN IN HET PACK CARSHARING

A. In het kader van verhuur van het voertuig zijn de volgende waarborgen van toepassing, 
indien onderschreven, binnen de hieronder aangegeven grenzen

Waarborg Burgerlijke aansprakelijkheid

De waarborgen van “de verzekering BA Auto” zijn van toepassing behalve de uitbreiding “BA MAX” en de uitbreiding 
“BA MAX XL”.

Waarborgen OmniNatuur(&Glass), Multirisk en Stoffelijke Schade

Deze waarborgen hebben als doel het verschil te vergoeden tussen de schade vergoed op basis van de waarborgen 
van dezelfde aard onderschreven in eerste rang (door de verzekeringnemer en/of de huurder en/of het platform en/of 
elke andere persoon) en de schade gedekt op basis van de waarborgen OmniNatuur(&Glass), Multirisk (Brand, Diefstal, 
Glasbreuk, Natuurkrachten en Aanrijding met een dier) of Stoffelijke schade in dit contract, inclusief de eventuele packs, 
onderschreven in tweede rang. 

De materiële schade aan het in dit contract aangeduid voertuig is bijgevolg verzekerd in tweede rang voor het gedeelte 
van de schadevergoeding berekend op basis van de voorwaarden van de van toepassing zijnde waarborgen OmniNatuur 
(&Glass), Multirisk of Stoffelijke Schade inclusief de eventuele packs, dat de schadevergoeding overschrijdt zoals voorzien 
door de verzekering in eerste rang voor dezelfde schade. 

Als er geen verzekering in eerste rang werd onderschreven, of wanneer een uitsluiting of een verval werd ingeroepen door 
een verzekeraar in eerste rang, zal de betrokken waarborg van dit contract omgezet worden in een verzekering in eerste rang. 

In alle gevallen is de begunstigde van een schadevergoeding gehouden de maatschappij de elementen (huurcontract, 
aanrijdingsformulier, expertiseverslag van een verzekeraar in eerste rang, kwijting, attest van afwezigheid verzekeraar,…) 
aan te leveren om vast te stellen of schadevergoeding op basis van het pack CarSharing verschuldigd is evenals het 
bedrag ervan. 

Als AG Insurance tussenkomt in eerste rang moet ze de mogelijkheid krijgen de schade-expertise te organiseren.

Rechtsbijstand uitgebreide formule

De bepalingen van de onderschreven waarborg Rechtsbijstand Auto Uitgebreide Formule van Providis worden toegepast. 
Wanneer meerdere verzekerden betrokken zijn in een schadegeval, zal de huurder bepalen welke voorrang er bij uitputting 
van het verzekerde bedrag moet verleend worden.

Binnen de bepaalde grenzen in de algemene voorwaarden van de waarborg, geniet de verzekeringnemer bovendien de 
dekking voor geschillen met de huurder, betreffende schade aan het voertuig, en geschillen met het platform overeenkomstig 
de bepalingen van punt 4 hoofdstuk 2 getiteld “welke zijn de waarborgen?”. 

Top Bijstand

De waarborgen beschreven in hoofdstuk IV “Bijstandsprestaties aan het verzekerde voertuig en de verzekerde inzittenden” 
van de algemene voorwaarden van de onderschreven verzekering Top Bijstand zijn van toepassing.

De verzekeringnemer verbindt zich een mandaat te verlenen aan de huurder om beslissingen te nemen in het kader van 
de voorziene uit te voeren prestaties.

Noch de maatschappij noch de bijstandsverlener zijn verantwoordelijk voor de keuzes van de huurder. 

Wanneer het voertuig door de huurder achtergelaten wordt, komt de bijstandsverlener tussen conform de bepalingen van 
het punt 5 hoofdstuk IV “bijstandsprestaties aan het verzekerde voertuig en de verzekerde inzittenden”.
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B. In het kader van huur van een voertuig van een derde zijn de volgende waarborgen van 
toepassing, indien onderschreven, binnen de hieronder aangegeven grenzen

Waarborgen OmniNatuur(&Glass), Multirisk en Stoffelijke Schade

Deze waarborgen hebben als doel het verschil te vergoeden tussen de schade vergoed op basis van de waarborgen 
van dezelfde aard onderschreven in eerste rang (door de huurder en/of het platform en/of de eigenaar en/of elke andere 
persoon) en de schade gedekt op basis van de waarborgen OmniNatuur(&Glass), Multirisk (Brand, Diefstal, Glasbreuk, 
Natuurkrachten en Aanrijding met een dier) of Stoffelijke schade in dit contract, inclusief de eventuele packs, onderschreven 
in tweede rang. 

De materiële schade aan het gehuurde voertuig is bijgevolg verzekerd in tweede rang voor het gedeelte van de 
schadevergoeding berekend op basis van de voorwaarden van de van toepassing zijnde waarborgen OmniNatuur(&Glass), 
Multirisk of Stoffelijke Schade, inclusief de eventuele packs, dat de schadevergoeding overschrijdt zoals voorzien door de 
verzekering in eerste rang voor dezelfde schade. 

Als er geen verzekering in eerste rang werd onderschreven, of wanneer een uitsluiting of een verval werd ingeroepen door 
een verzekeraar in eerste rang, dan zal de betrokken waarborg van dit contract omgezet worden in een verzekering in 
eerste rang. 

Het maximumbedrag schadebedrag is vastgesteld op 100.000 EUR.

In geval van totaal verlies wordt de schadevergoeding berekend op basis van de werkelijke waarde van het gehuurde voertuig 
op het moment van de schade, de waarde van het wrak wordt in mindering gebracht van de te betalen schadevergoeding. 

De begunstigde van een schadevergoeding is gehouden de maatschappij de elementen (huurcontract, aanrijdingsformulier, 
expertiseverslag van een verzekeraar in eerste rang, kwijting, attest van afwezigheid verzekeraar,…) aan te leveren om vast 
te stellen of schadevergoeding op basis van het pack CarSharing verschuldigd is, evenals het bedrag ervan. 

Als AG Insurance tussenkomt in eerste rang moet ze de mogelijkheid krijgen de schade-expertise te organiseren.

Rechtsbijstand uitgebreide formule

De bepalingen van de onderschreven waarborg Rechtsbijstand Auto Uitgebreide Formule van Providis worden toegepast. 

Binnen de bepaalde grenzen in de algemene voorwaarden van de waarborg, geniet de verzekeringnemer bovendien de 
dekking voor geschillen met de eigenaar betreffende schade aan het voertuig en geschillen met het platform overeenkomstig 
de bepalingen van punt 4 hoofdstuk 2 getiteld “Welke zijn de waarborgen?”

Top Bijstand

Alleen de waarborgen beschreven in hoofdstuk IV “Bijstandsprestaties aan het verzekerde voertuig en de verzekerde 
inzittenden” van de algemene voorwaarden van de onderschreven verzekering Top Bijstand zijn van toepassing. De huurder 
verklaart toelating verkregen te hebben  van de eigenaar voor alle uitgevoerde prestaties. 

Als een persoonlijk voorwerp of bagage in het gehuurde voertuig vergeten wordt zal de bijstandsverlener op vraag van de 
verzekerde het terugsturen organiseren en de verzendingskosten ten laste nemen. 

Top Bestuurder en Weggebruikers Formule C

De bepalingen van deze waarborgen worden toegepast.


