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- het breken van voor-, zij- of achterruiten en het door-
Begripsomschrijvingen

zichtig deel van het dak, ook al blijft dit schadegeval be-

perkt tot deze glasbreuk.

In deze verzekering wordt verstaan onder:

U: 3 Bijkomende waarborgen

de verzekeringnemer met hoofdverblijf of maatschappelijke

Bij een verzekerd schadegeval vergoeden wij eveneens:zetel in België.

- de sleepkosten en repatriëringskosten van het voertuig
Wij:

en de inzittenden alsmede de eventuele douanerechten

en dit alles tot een bedrag van maximaal 750 EUR;KBC Verzekeringen, NV met maatschappelijke zetel in

België, Waaistraat 6, 3000 Leuven, HR Leuven 121.
- de kosten die redelijkerwijs gemaakt worden om de ge-

volgen van het schadegeval te voorkomen en te beper-
Verzekerd voertuig:

ken zoals  blussings- en  reddingskosten en  de kosten

voor het voorlopige bergen van het wrak;de personenauto, auto voor dubbel gebruik of minibus die in

Belgi ë ingeschreven is op naam van een personeelslid of
- de kosten voor het demonteren van het voertuig indien

van een bij hem inwonend gezinslid. De cataloguswaarde
dit nodig is voor de schaderaming;

van het voertuig mag niet meer bedragen dan het bedrag

- de kosten voor de technische controle indien het voer-dat vermeld is in de bijzondere voorwaarden. De aanhang-

tuig na herstelling opnieuw moet geschouwd worden.wagen wordt niet beschouwd als een deel van het verzeker-

de voertuig.

4 Verzekerde landenPersoneelslid:

iedere persoon die u op een binnendienst in Belgi ë in vast
De verzekering geldt in België, Nederland, Luxemburg,

dienstverband tewerkstelt.
Frankrijk, Duitsland en Groot-Brittannië.

Cataloguswaarde:

de officiële cataloguswaarde (excl. BTW) van het verzekerde 5 Uitsluitingen
voertuig en de opties op het ogenblik van de eerste

ingebruikneming.
Deze verzekering geldt niet:

a wanneer het verzekerde voertuig op het ogenblik van het
1 Toepassingsgebied

schadegeval:

- in huur werd gegeven of beroepshalve werd uitgeleend;
Deze verzekering geldt tijdens de dienstverplaatsing die een

personeelslid in uw opdracht met het verzekerde voertuig - niet in regel is met de technische controle als de staat

uitvoert. van het voertuig oorzaak is van het schadegeval.

b wanneer het personeelslid dat het verzekerde voertuig
2 Omschrijving van de verzekering bestuurt:

- zich op de arbeidsweg bevindt, zoals bepaald in de ar-
Deze verzekering dekt de beschadiging en het verlies van

beidsongevallenwet van  10 april  1971; deze  uitsluiting
het verzekerde voertuig door:

geldt niet wanneer de dienstverplaatsing bij hem thuis

begint of eindigt of wanneer hij wordt opgeroepen buiten- een ongeval zoals aanrijding, omslaan, accidenteel con-
de normale uren of op een rustdag;tact met vreemde voorwerpen;

- het schadegeval opzettelijk veroorzaakt of hieraan mede-- brand, ontploffing of blussingswerken;

plichtig is;
- vandalisme en andere opzettelijk toegebrachte schade

- het schadegeval veroorzaakt in een staat van alcoholin-zoals schade door rellen, oproer en aanslagen;

toxicatie van meer dan 1,5 promille (0,65 mg/ l), in een
- diefstal of poging tot diefstal;

staat van dronkenschap of in een gelijkaardige toestand

die het gevolg is van het gebruik van andere producten- natuurgeweld zoals blikseminslag, storm, hagel, over-

dan alcoholische dranken;stroming en aardbeving;
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- diefstal vergemakkelijkt door het verzekerde voertuig - als de herstellingskosten, verminderd met de restwaarde

onbeheerd achter te laten terwijl het voertuig niet behoor- van het verzekerde voertuig na schadegeval, meer be-

lijk gesloten is, de sleutel zich bij het voertuig bevindt of dragen dan de werkelijke waarde van het voertuig;

het anti-diefstalsysteem niet in werking is gesteld;
- als wij het gestolen voertuig niet binnen 30 dagen na de

- het verzekerde voertuig bestuurt zonder te voldoen aan aangifte ter  beschikking van  het personeelslid kunnen

de voorwaarden die de Belgische wetten en reglementen stellen in België.

ter zake voorschrijven.

De vergoeding voor het verzekerde voertuig wordt vastge-

c Wij zijn evenmin vergoeding verschuldigd voor: steld op basis van de werkelijke waarde van het voertuig. Dit

is de waarde die het voertuig heeft op de Belgische markt
- de herstelling van louter mechanische of elektronische

van tweedehandsvoertuigen (excl. BTW) en dit op de dag
defecten of andere interne gebreken van het voertuig;

van het schadegeval. Deze waarde wordt verminderd met de
deze uitsluiting geldt niet in geval van glasbreuk;

wrakwaarde van het verzekerde voertuig.

- schade die het gevolg is van sleet of van een klaarblijke-

lijk gebrek aan onderhoud; De vergoeding wordt steeds begrensd tot het bedrag dat

vermeld is in de bijzondere voorwaarden.
- schade aan de uitrusting van het verzekerde voertuig die

niet op de optielijst van de constructeur of de invoerder
Indien de eigenaar dat wenst, verkopen wij het wrak in zijn

vermeld staat;
naam en voor zijn rekening.

- schade aan banden die niet gepaard gaat met andere

gedekte schade aan het voertuig; De niet-terugvorderbare BTW op de vergoeding wordt bere-

kend op basis van het BTW-percentage dat blijkt uit de aan-
- de beschadiging of het verlies van GSM's, compact

koopfactuur van het verzekerde voertuig.
discs, cassettes en andere goederen die ook los van het

voertuig kunnen gebruikt worden;
Regeling bij gedeeltelijke schade

- schade die veroorzaakt wordt door de lading of door het

laden of lossen van vervoerde goederen; deze uitsluiting Als het verzekerde voertuig beschadigd werd, dan komt de

is niet van toepassing in geval van glasbreuk, aanrijding vergoeding voor het voertuig overeen met de herstellings-

of omslaan van het voertuig en indien de lading de oor- kosten.

zaak is van de brand of ontploffing;

Werden bepaalde onderdelen van het voertuig gestolen, dan
- de eventuele waardevermindering na herstelling, ge-

vergoeden wij de werkelijke waarde van deze onderdelen
bruiksderving en het verlies van intresten;

en, in geval van vervanging, hun plaatsingskosten.

- schade die verband houdt met kernreacties, ioniserende

stralingen of radioactiviteit; De vergoeding wordt steeds begrensd tot het bedrag dat

vermeld is in de bijzondere voorwaarden.
- schade die zich voordoet in een oorlogsgebied; deze uit-

sluiting geldt niet in het buitenland tot 14 dagen na het
De niet-terugvorderbare BTW op de vergoeding wordt bere-

begin van de vijandelijkheden voorzover de bestuurder
kend op basis van het BTW-percentage dat blijkt uit de her-

door de staat van (burger)oorlog werd verrast.
stellingsfactuur.

Franchise6 Vergoeding van de schade

Per schadegeval verminderen wij de door ons verschuldigde
De schaderegeling gebeurt rechtstreeks met het personeels- vergoeding met een franchise waarvan het bedrag vermeld
lid dat de schade heeft geleden. wordt in de bijzondere voorwaarden.

Het geheel van de schade die te wijten is aan hetzelfde scha-
Hierbij maken wij een onderscheid tussen de situatie waarin deverwekkende feit of opeenvolging van feiten met dezelfde
het voertuig beschadigd is, en die waarin het voertuig totaal oorzaak, wordt beschouwd als een schadegeval.
verloren is. De franchise wordt niet toegepast op de kosten die wij als

bijkomende waarborg verzekeren.
Regeling bij totaal verlies

Er is totaal verlies:

- als de herstelling technisch niet meer verantwoord is;
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c Sancties verbonden aan de niet-naleving van de
7 Algemene bepalingen

vermelde verplichtingen

Bepalingen betreffende de schaderegeling Het niet-naleven van een verplichting geeft ons het recht om

de verzekerde prestaties te verminderen of terug te vorderen
a Wat u moet doen bij een schadegeval ten belope van het nadeel dat wij door dit verzuim hebben

geleden. Wij kunnen ons echter niet beroepen op het niet-
- aangifte doen van het schadegeval binnen tien dagen; naleven van een termijn indien u of uw personeelslid de ge-

bij deze aangifte voegt u een door u ondertekende ver- vraagde  meldingen zo  spoedig als  redelijkerwijs  mogelijk
klaring waarin u bevestigt dat het schadegeval gebeurde was, gedaan hebt. In geval van bedrog mogen wij de waar-
tijdens een dienstverplaatsing door een personeelslid; borg weigeren.

- alle inlichtingen  verstrekken die  wij vragen  in  verband
d Vaststelling van de schademet het schadegeval en de nodige medewerking verle-

nen zodat het schadegeval vlot kan geregeld worden;
De schade wordt tegensprekelijk met de schadelijder vastge-

- ons onmiddellijk alle documenten overmaken die u ont- steld.
vangt van derden of van het personeelslid in verband Bij onenigheid over de omvang van de schade, wordt in
met het schadegeval. onderling overleg een derde deskundige aangesteld die

beslist. De  kosten en erelonen van de derde deskundige
b Wat het personeelslid zelf moet doen bij een worden door beide partijen, ieder voor de helft, gedragen.

schadegeval In de plaats van de voormelde procedure hebben beide par-

tijen het recht om op eigen kosten de aanwijzing van de der-
- bij een schadegeval met een al dan niet bekende tegen- de deskundige of de beslechting van het geschil over te la-

partij het Europees aanrijdingsformulier invullen en door ten aan de bevoegde rechtbank.
alle partijen laten ondertekenen of een proces-verbaal la-

ten opstellen door de bevoegde overheid; e Afstand van verhaal

- zo snel mogelijk het schadegeval melden aan de werk-
Wij kunnen de uitgekeerde vergoeding verhalen op de per-gever zodat deze zijn aangifteverplichting kan nakomen;
sonen die aansprakelijk zijn voor het schadegeval.het personeelslid moet de werkgever ook een kopie van

het inschrijvingsbewijs van het verzekerde voertuig be-
Wij doen echter afstand van verhaal op uzelf en op het per-zorgen en hem de gegevens van zijn eigen verzekeraar
soneelslid. Daarnaast doen wij ook afstand van verhaal opmeedelen;
iedere andere persoon ten aanzien van wie wij dit wettelijk

- bij (poging tot) diefstal en vandalisme binnen 24 uur aan- verplicht zijn.
gifte doen bij de politie; vonden deze feiten in het buiten-

land plaats, dan moet hij bij de terugkeer ook in Belgi ë De afstand van verhaal geldt niet in de mate dat de aanspra-
aangifte doen bij de politie; kelijke persoon de schade daadwerkelijk kan afwentelen op

een aansprakelijkheidsverzekering en in het geval van opzet.- ons binnen 24 uur op de hoogte stellen indien hij inge-

licht wordt dat zijn gestolen voertuig teruggevonden
De inlichtingen die u ons moet verstrekkenwerd;
over het risico

- alle inlichtingen  verstrekken die  wij vragen  in  verband

met het schadegeval en de nodige medewerking verle- Mededelingen
nen zodat het schadegeval vlot kan geregeld worden;

De polis werd opgesteld op basis van de inlichtingen die u- ons onmiddellijk alle documenten overmaken die hij ont-
hebt verstrekt. Doet er zich tijdens de duur van de verzeke-vangt van derden in verband met het schadegeval;
ring een wijziging voor in de gegevens die vermeld zijn in de

- geen veranderingen aanbrengen aan het beschadigde bijzondere voorwaarden, dan moet u ons dat melden.
voertuig waardoor het onmogelijk of moeilijker wordt om

de oorzaken of de omvang van de schade te bepalen; Ook verbindt u er zich toe een register bij te houden waarin

u per dienstverplaatsing de volgende gegevens vermeldt:- geen  handelingen stellen  waardoor ons  recht  beperkt

wordt om de gedane betalingen terug te vorderen van de - naam van het personeelslid dat de verplaatsing uitvoer-
aansprakelijke. de;

- merk, type en plaatnummer van het voertuig waarmee de

verplaatsing gebeurde;
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- datum van de verplaatsing; Bedraagt de duur van de verzekering een jaar, dan wordt

deze op de vervaldag stilzwijgend verlengd voor opeenvol-
- plaats van vertrek en bestemming;

gende periodes van een jaar, tenzij een van de partijen zich

- afgelegde kilometers. hiertegen verzet met een aangetekende brief die ten minste

drie maanden voor de vervaldag op de post is afgegeven.
Deze gegevens dienen gedurende drie jaren ter beschikking

van ons gehouden te worden.
De verzekering begint en eindigt telkens om nul uur.

Gevolgen bij een onjuist meegedeeld of gewijzigd risico
Tussentijdse opzegging

a Als wij vernemen dat het werkelijke risico niet overeen-
U kunt tussentijds opzeggen:

stemt met het risico dat werd meegedeeld, doen wij binnen

de maand een voorstel om de polis aan te passen aan het - na een schadegeval, maar ten laatste een maand na de

werkelijke risico vanaf de dag waarop wij hiervan kennis kre- uitvoering van de verzekerde prestatie of de weigering

gen. Gaat het om een risicoverzwaring die zich heeft voorge- ervan;

daan tijdens de duur van de verzekering, dan heeft de aan-
- bij een risicovermindering, indien u, binnen de maand na

passing terugwerkende kracht tot op de dag van de verzwa-
de aanvraag tot premievermindering, hierover geen

ring.
akkoord met ons bereikt.

Het staat u vrij om het voorstel tot aanpassing al dan niet te

aanvaarden.
Wij mogen opzeggen:

b Indien zich een schadegeval voordoet voordat de aan- - na een schadegeval, maar ten laatste een maand na de

passing of opzegging van de polis van kracht wordt, dan uitvoering van de verzekerde prestatie of de weigering

zullen wij de overeengekomen prestaties verlenen als het u ervan;

niet kan verweten worden dat u uw mededelingsplicht niet
- als blijkt  dat het  werkelijke risico  zwaarder  is  dan  het

bent nagekomen.
meegedeelde risico:

Kan het u wel verweten worden, dan mogen wij de verzeker-
      .  indien u ons voorstel tot aanpassing van de polis wei-de prestaties beperken volgens de verhouding die bestaat

gert  of niet  aanvaardt binnen  een maand  na de  ont-tussen de betaalde premie en de premie die u had moeten
vangst ervan; de opzegging moet dan gebeuren binnenbetalen indien wij naar behoren waren ingelicht. Als wij ech-
de vijftien dagen;ter aantonen dat wij het werkelijke risico niet zouden verze-

kerd hebben, dan mogen wij onze prestatie beperken tot het       .  indien wij aantonen dat wij het werkelijke risico in geen

terugbetalen van alle premies. geval  zouden verzekerd hebben; de opzegging moet

dan gebeuren binnen een maand nadat wij kennis kre-

c Voorgaande regeling geldt niet bij bedrieglijk opzet. In gen van het werkelijke risico;

dat geval mogen wij de wettelijke nietigheid of verbreking
- bij niet-betaling van de premie;

van de verzekering inroepen, onze prestatie weigeren en de

vervallen premies behouden. - bij faillissement, maar ten vroegste drie maanden na de

faillietverklaring; in dit geval kan de polis eveneens door

de curator opgezegd worden binnen drie maanden naBegin, duur en einde van de verzekering
de faillietverklaring.

Begin en duur van de verzekering

Vorm en uitwerking van de opzegging

De verzekering begint op de datum die vermeld is in de bij-

zondere voorwaarden op voorwaarde dat de polis onderte- Behalve bij niet-betaling van de premie geldt voor elke

kend is en de eerste premie betaald werd. opzegging de hierna omschreven regeling.

Een opzegging wordt gedaan bij deurwaardersexploot, door

De duur van de verzekering is eveneens vermeld in de bij- afgifte van de opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs of per

zondere voorwaarden. aangetekende brief.

De opzegging heeft dan uitwerking na het verstrijken van

Bedraagt deze duur minder dan een jaar, dan komen de een termijn van een maand, te rekenen van de dag volgend

partijen overeen dat op de einddatum een nieuwe polis in- op de betekening of de datum van het ontvangstbewijs, of,

gaat met een duur van een jaar, tenzij een van de partijen in geval van een aangetekende brief, te rekenen van de dag

hieraan verzaakt. Deze verzaking moet ten minste dertig da- die volgt op zijn afgifte ter post.

gen voor de einddatum per aangetekende brief ter kennis

worden gebracht.
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Premie en premiebetaling

De premie, met inbegrip van de taks en de kosten, is vooraf

verschuldigd en eisbaar op de vervaldag.

Als u een premie (met taks) niet betaalt, dan manen wij u

aan tot betaling. Deze ingebrekestelling gebeurt per aange-

tekende brief of deurwaardersexploot. De gevolgen van niet-

betaling van de premie (schorsing en/ of opzegging), wor-

den in de ingebrekestelling vermeld.

Diverse bepalingen

Onze mededelingen worden geldig verricht aan uw laatst ge-

kend adres. Elke mededeling die aan u gericht wordt, is ook

geldig ten opzichte van de personeelsleden.

Deze polis wordt beheerst door het Belgisch recht.
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